
Знак оцінки відповідності 
Об'єднаного Королівства

Покроковий ґайд:



Використання маркування UKCA для 
розміщення товарів на ринку 
Великобританії

У цьому ґайді покроково описано, як використовувати нове 
маркування UKCA у Великій Британії. Існує окремий ґайд для 
маркування UKNI, використання якого може знадобитися 
разом із маркуванням CE, для розміщення товарів на ринку 
Північної Ірландії.



Що потрібно знати підприємцям

Це маркування нового продукту, яке демонструє, що 
певні товари відповідають нормам Великобританії, 

і використовують його, коли ці товари розміщені на 
ринку Великобританії (ВБ). Воно охоплює всі товари, 
які раніше вимагали маркування CE, і аерозольні 
контейнери (які раніше вимагали зворотнього 
маркування епсилон). Це не стосується наявних 
запасів, таких як товари, які були повністю 
виготовлені, позначені знаком CE і розміщені на 
ринку 31 грудня 2022 року або раніше.


Додаткові вказівки щодо 
використання маркування UKCA

Оцінка відповідності 
Великобританії

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


Що треба робити підприємцям

Крок 1
Перевірте, чи потребує ваш 
продукт маркування UKCA

Маркування UKCA застосовують до всіх товарів, які раніше підлягали 
маркуванню CE. Будь ласка, зверніться до відповідного законодавства 
щодо продукції, щоб перевірити, чи потрібне маркування UKCA для 
вашого продукту. Товари повинні відповідати вимогам законодавства.

Сюди входять:

Іграшки Піротехніка Прогулянкове судно/особисте судно Прогулянкове судно/особисте судн

Прості посудини високого тиску Електромагнітна сумісність обладнання Ваги неавтоматичні

Вимірювальні прилади Мірні пляшки Ліфти Радіообладнання Газові прилади

Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Обладнання, що використовується зовні приміщень Екодизайн Аерозольні розпилювачі

Низьковольтне електричне обладнання

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


Крок 2
Перевірте належний шлях 
для оцінки відповідності

Кроки 3-5
Для товарів, які можна 
самостійно задекларувати

Кроки 6-9
Для товарів, які потребують 
оцінки відповідності третьою 
стороною

Певні товари вимагають оцінки відповідності третьою стороною 
схваленим випробувальним органом, перш ніж вони зможуть 
використовувати знак UKCA, інші можуть самостійно заявити про 
відповідність.

Ви повинні перевірити, чи можете ви самостійно декларувати,чи 
вам потрібно використовувати оцінку відповідності третьою 
стороною, щоб показати, що вимоги дотримані.

Потім вам потрібно продовжити процес оцінки відповідності:

https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation


Крок 3
Створіть проєкт технічного 
файлу та переконайтеся, 
що він відповідає вимогам

Для самостійного задекларування знаку UKCA, ви повинні зберігати 
документацію, яка підтверджує, що ваш продукт відповідає 
нормативним вимогам, викладеним у законодавстві Великобританії. 
Це має зберігатися у формі технічного файлу або документа.

Ви повинні складати та зберігати технічну документацію, яка 
містить всю відповідну інформацію про засоби, які ви 
використовуєте, щоб гарантувати, що ваш продукт відповідає 
основним вимогам.

Необхідні типи перевірок і/або описів відрізняються залежно від 
продукту. Ви можете знайти конкретні вимоги у розділі A-Z 
вимог до продукту на GOV.UK.

Для отримання точної технічної документації, необхідної для 
ваших товарів, зверніться до відповідного законодавства щодо 
продукції.

Самодекларація UKCA

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


Крок 4
Складіть проєкт 
декларації відповідності 
Великобританії

Як виробник, ви несете відповідальність за складання декларації 
відповідності Великобританії. Декларація відповідності Великобританії 
повинна бути доступна для контролюючих органів за запитом.

Якщо продукт не імпортують, виробник або уповноважений представник 
бере на себе відповідальність за зберігання копії декларації відповідності. 
Для імпортної продукції імпортер також повинен мати копію декларації 
відповідності.

Самодекларація UKCA

Зміст декларації відповідності Великобританії залежить від продукту, однак він повинен містити:

1. Продукт, тип, номер  
партії або серійний номер.

2. Назва та адреса виробника/
уповноваженого представника виробника.

3. Ідентифікація/опис 
фактичного продукту.

4. Заява про те, що продукт відповідає 
вимогам відповідного законодавства.

5. За необхідності, посилання на 
будь-які визначені стандарти.

6. За необхідності, посилання на затверджений 
орган, який проводив оцінку відповідності 
діяльність (назва, номер та опис діяльності)

7. Підпис виробника (або уповноваженого 
представника за наявності).

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


Крок 5
Нанесення маркування UKCA 
та підготовка до розміщення 
ваших товарів на ринку

Після завершення процедури оцінки відповідності шляхом 
самостійного декларування (кроки 2-4) або оцінки відповідності 
третьою стороною (кроки 6-9), ви повинні нанести маркування 
UKCA на свої товари. Законодавство також може вказувати, що 
маркування UKCA має застосовуватися до допоміжної літератури.

Оновлений ґайд (опубліковано 20 червня 2022 року): до 31 грудня 2025 
року для більшості товарів у вас є можливість наносити маркування 
UKCA на етикетку, прикріплену до продукту, або на супровідний 
документ.

Суб’єкти господарювання (виробники, імпортери чи дистриб’ютори) 
повинні вжити належних заходів для забезпечення збереження 
маркування UKCA.

Після 31 грудня 2025 року маркування 
UKCA здебільшого мають наносити 
безпосередньо на продукт. Ви повинні 
почати впроваджувати це у свій процес 
проєктування якомога швидше до цієї 
дати.

Правила нанесення маркування UKCA 
наразі такі ж, як і для маркування CE.

Перевірте «Як використовувати 
маркування UKCA» під маркуванням 
UKCA.

принаймні  
5 мм у висоту

Інші правила приміняються до:

Медичні прилади Сумісність залізниць Будівельні вироби Вибухові речовини цивільного призначення Морське обладнання

Канатні дороги Енергоспоживчі продукти Пересувне обладнання, що працює під тиском Обмеження використання небезпечних речовин

Посилання на файли зображення знака UKCA:

Як виробник або, за необхідності, 
уповноважений представник виробника,  
ви повинні нанести маркування UKCA на 
сампродукт або на упаковку чи супровідні 
документи.заповнення схема

https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-roles-and-responsibilities
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948773/ukca-mark-fill.zip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948775/ukca-mark-outline.zip


Крок 6
Визначте потрібний орган з оцінки відповідності

Обов’язкова оцінка відповідності UKCA третьою стороною

Якщо перед використанням знака UKCA для ваших 
товарів потрібна оцінка третьою стороною, вам слід 
знайти орган, уповноважений Великобританією, який 
може це зробити. Ви можете знайти такі уповноважені 
органи у Великобританії за допомогою бази даних 
органів з оцінки відповідності ринку Великобританії 
(UKMCAB).

Вам потрібно буде надати технічну інформацію 
уповноваженому органу, якщо ви раніше 
використовували уповноважений орган  
ЄС для оцінки своєї продукції. Це детально описано 
у 7 кроці.

Оновлений ґайд (опублікований 20 червня 2022 р.) 
зменшує витрати на повторну сертифікацію та 
повторне тестування для UKCA: Будь-які дії з оцінки 
відповідності, здійснені визнаними  
у ЄС органами до кінця 2022 року, вважатимуться 
основою для маркування UKCA. Законодавство щодо 
цього буде ухвалене до кінця 2022 року.


Це означатиме, що до 31 грудня 2022 року, якщо 
визнаний ЄС ООВ завершить відповідні дії з оцінки 
відповідності щодо продукту, це дозволить 
виробникам застосовувати маркування UKCA без 
необхідності залучення будь-якого уповноваженого 
органу Великобританії. Вони можуть продовжувати 
розміщувати свої товари на ринку на основі 
сертифікації CE, яка існує, після завершення цього 
року протягом терміну дії виданого сертифіката або 
до 31 грудня 2027 року (залежно від того, що настане 
раніше).

Крім того, продукти з маркуванням CE, виготовлені  
та імпортовані до Великобританії до кінця 2022 року, 
можуть продавати без необхідності відповідати 
вимогам UKCA. Це вирішить потребу в повторному 
тестуванні та повторній сертифікації для продуктів, 
які імпортують, тоді, коли Великобританія визнає 
вимоги CE.

Якщо ви зараз не використовуєте орган ЄС для 
перевірки своїх продуктів, перейдіть до 8 кроку.

https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings


Крок 7
Створіть проєкт 
технічної 
документації

Обов’язкова оцінка відповідності UKCA третьою стороною

див. вище

Деталі технічної документації 
залишаються в основному 
такими ж, як і вище. Наразі 
немає планів щодо їх зміни.

Ви повинні звернутися за порадою до відповідного 
уповноваженого органу Великобританії або повіреної 
особи (адвоката) щодо змін, які відбулися у процесі 
набуття відповідності для ваших товарів з 1 січня 2021 року.

Крок 3
Створіть проєкт технічного 
файлу та переконайтеся, 
що він відповідає вимогам



Крок 8
Складіть проєкт 
декларації 
відповідності

Обов’язкова оцінка відповідності UKCA третьою стороною

див. вище

Крок 4
Складіть проєкт 
декларації відповідності 
Великобританії



Обов’язкова оцінка відповідності UKCA третьою стороною

Крок 9
Нанесення маркування UKCA 
та підготовка до розміщення 
ваших товарів на ринку

Підпишіть проєкт декларації про відповідність, щоб 
зазначити, що ви як виробник або уповноважений 
представник (за потреби) берете відповідальність 
за відповідність продукту.

Ви повинні нанести на продукт маркування UKCA  
та ідентифікаційний номер органу з оцінки 
відповідності (якщо процедури оцінки відповідності 
виконує уповноважений Великобританією орган), 
цей процес описано у 5 кроці.

Якщо ви плануєте використати заходи, описані  
у кроці 6, щоб «зменшити витрати на повторну 
сертифікацію та повторне тестування для UKCA»,  
і жоден затверджений Великобританією орган не  
був залучений, оскільки всі дії з оцінки відповідності 
проводилися визнаним ЄС органом до 23:00 дня 31 
грудня 2022 року, не потрібно наносити 
ідентифікаційний номер визнаного в ЄС органу  
на продукт.



Замість цього ми рекомендуємо вам внести деталі  
та ідентифікаційний номер визнаного в ЄС ООВ,  
який виконував процедури оцінки відповідності,  
до декларації відповідності Великобританії, щоб 
сприяти ринковому нагляду.


Якщо ви виконали вказані вище кроки, тепер можете розмістити свої товари на ринку Великобританії.



Додаток A

Безпека іграшок - Директива 2009/48/EC
Регламент про безпеку іграшок 2011 
Toys (Safety) Regulations 2011

Піротехнічні вироби - Директива 2013/29/ЄС
Регламент про піротехнічні вироби (безпека) 2015

Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015

Прогулянкові судна та індивідуальні 
плавзасоби - Директива 2013/53/ЄС

Регламент про прогулянкові судна 2017

Recreational Craft Regulations 2017

Вибухові речовини цивільного призначення - 
Директива 2014/28/ЄС

Регламент про вибухові речовини 2014

Прості резервуари під тиском -  
Директива 2014/29/ЄС

Регламент про прості резервуари під тиском (Безпека) 2016

Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016

Електромагнітна сумісність –  
Директива 2014/30/EU

Регламент про електромагнітну сумісність 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Директива ЄС Відповідне законодавство Великобританії

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0048
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1881/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/toys-safety-regulations-2011/toys-safety-regulations-2011-great-britain
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0029
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1553/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/pyrotechnic-articles-safety-regulations-2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/737/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/recreational-craft-regulations-2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0028
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1638/contents/made
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0029
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1092/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/simple-pressure-vessels-regulations-2016/simple-pressure-vessels-safety-regulations-2016-great-britain
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0030
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1091/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/electromagnetic-compatibility-regulations-2016


Неавтоматичні зважувальні прилади - 
Директива 2014/31/ЄС

Регламент про неавтоматичні зважувальні прилади 2016

Non-Automatic Weighing Instruments Regulations 2016

Вимірювальні прилади - Директива 2014/32/
ЄС

Регламент про засоби вимірювальної техніки 2016

Measuring Instruments Regulations 2016

Ліфти - Директива 2014/33/ЄС
Положення про підйомники 2016

Lifts Regulations 2016

ATEX (Atmosphères explosibles) 
Вибухонебезпечні середовища - Директива 
2014/34/ЄС

Регламент про обладнання та захисні системи, 
призначені для використання у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах 2016



Регламент про обладнання та захисні системи, 
призначені для використання у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах (Півн. Ірландія) 2017 рік



Equipment for explosive atmospheres regulations

Радіообладнання - Директива 2014/53/ЄС
Регламент про прості резервуари під тиском (Безпека) 2016

Radio Equipment Regulations 2017

Директива ЄС Відповідне законодавство Великобританії

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0031
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1152/made
https://www.gov.uk/government/publications/non-automatic-weighing-instruments
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0032
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1153/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/measuring-instruments-regulations-2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0033
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1093/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/lifts-regulations-2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0034
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1107/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1107/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1107/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/nisr/2017/90/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/nisr/2017/90/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/nisr/2017/90/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/equipment-and-protective-systems-intended-for-use-in-potentially-explosive-atmospheres-regulations-2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1206/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/radio-equipment-regulations-2017


Обладнання, що працює під тиском - 
Директива 2014/68/ЄС

Регламент про безпеку обладнання під тиском 2016

Pressure Equipment Safety Regulations 2016

Засоби індивідуального захисту -  
Регламент (ЄС) 2016/425

Регламент про засоби індивідуального захисту 2016/425 та 
Регламент про засоби індивідуального захисту 
(застосування) 2018 Personal Protective Equipment 
(Enforcement) Regulations 2018

Газові прилади - Регламент (ЄС) 2016/426
Регламент про газові прилади 2016/426 і 
Регламент про газові прилади (застосування) та 
інші поправки 2018

Директива про машинне обладнання 2006/42/EC Регламент про постачання машин(безпека) 2008

Директива щодо зовнішнього шуму 2000/14/EC

Регламент про шумове випромінювання  
у навколишнє середовище від обладнання, що 
використовується зовні приміщень 2001

Noise from outdoor equipment regulations

Директива ЄС Відповідне законодавство Великобританії

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0068
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1105/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/pressure-equipment-safety-regulations-2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/425/contents/adopted
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/390/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/390/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/personal-protective-equipment-enforcement-regulations-2018
https://www.gov.uk/government/publications/personal-protective-equipment-enforcement-regulations-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0426
https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/426/body/adopted
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/389/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/389/contents/made
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1597/contents/made
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0014
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/1701/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/1701/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/1701/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/noise-emission-in-the-environment-by-equipment-for-use-outdoors-regulations-2001


Директива 2008/57/EC про сумісність 
залізничної системи в межах громади

Регламент про залізниці(інтероперабельність) 2011

Rail interoperability and standards, Railways 
interoperability regulations: list of exclusions

Директива 92/42/ЄЕС про водогрійні котли та 
Директива про екологічний дизайн 2009/125/
ЄС

Регламент про екодизайн для енергетичних продуктів 
та енергетичної інформації (поправка) (вихід з ЄС) 2019

Regulations: ecodesign of energy-consuming products

Канатні дороги - Регламент (ЄС) 2016/424
Регламент про облаштування канатних доріг 2018

Clarifying information for the cableway installations 
regulations 2018

Морське обладнання - Директива 2014/90/ЄС Регламент про торговельне судноплавство  
(Морське обладнання)

Будівельна продукція - Регламент (ЄС) № 
305/2011

Регламент (ЄС) про будівельну продукцію 2011 
(Регламент ЄС № 305/2011)

Пересувне обладнання, що працює під тиском 
- Директива 2010/35/ЄС

Регламент про перевезення небезпечних 
вантажів і використання переносного обладнання, 
що працює під тиском 2009

Директива ЄС Відповідне законодавство Великобританії

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0057
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/3066/contents/made
https://www.gov.uk/government/collections/background-to-rail-interoperability
https://www.gov.uk/government/publications/exclusions-from-the-railways-interoperability-regulations-2011
https://www.gov.uk/government/publications/exclusions-from-the-railways-interoperability-regulations-2011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/539/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/539/contents/made
https://www.gov.uk/guidance/placing-energy-related-products-on-the-uk-market
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/816/made
https://www.gov.uk/government/publications/clarifying-information-for-the-cableway-installations-regulations-2018
https://www.gov.uk/government/publications/clarifying-information-for-the-cableway-installations-regulations-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0090
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1025/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1025/contents/made


Додаток B
Суб'єкт господарювання (Економічний 
оператор) змінюється з 1 січня 2021 року

Імпортери
З 1 січня 2021 року ви вважатиметеся 
імпортером, якщо несете 
відповідальність за ввезення товарів 
до Великобританії з-за її меж та 
розміщення їх на ринку  
у Великобританії.


Імпортеру також може знадобитися 
вказати своє ім’я та адресу на 
продукті чи документації, зберегти 
копію декларації про відповідність  
і забезпечити доступ до технічної 
документації для контролюючих 
органів на вимогу.

Уповноважені представники
Виробники можуть призначити 
уповноважених представників для 
виконання завдань від їх імені.

Як правило, призначення 
уповноваженого представника є 
необов’язковим для товарів із 
маркуванням UKCA або CE.

Точні вимоги до суб’єктів 
господарювання залежать 
від законодавства, яке 
поширюється на ваш 
продукт. Конкретні ґайди 
містять докладні вказівки 
щодо того, як ви можете 
дотримуватися зобов’язань 
імпортера щодо маркування 
адреси з 1 січня 2021 року за 
посиланням.

Як правило, продукти 
повинні відповідати вимогам 
на момент їх розміщення на 
ринку Великобританії. Якщо 
ви маєте намір ввезти до 
країни продукти, які ще не 
марковані належним чином,  
і бажаєте обговорити це  
з точки зору практичної 
відповідності та 
правозастосування, ми 
рекомендуємо вам зробити 
це з відповідним місцевим 
органом ринкового нагляду, 
куди товари ввозять до 
Великобританії.

https://www.gov.uk/government/publications/uk-product-safety-and-metrology


Додаток С

Виробник Виробник – це будь-яка особа, яка виробляє продукт або має розроблений  
та виготовлений продукт і продає його під своїм ім’ям чи торговою маркою.

Імпортер Імпортер - це особа, яка першою розміщує товар із зовнішнього ринку на ринок,  
де вони знаходяться і використовуються.

Дистриб'ютор Імпортер - це особа, яка першою розміщує товар із зовнішнього ринку на ринок, де вони 
знаходяться і використовуються.

Розміщення 
(постачання) 
на ринку

Розміщення на ринку визначається як «перший доступ до ринку» (виробником або 
імпортером). Концепція розміщення(постачання) на ринку стосується кожного окремого 
товару, а не виду товару, і не обов’язково передбачає фізичну передачу товару (тобто 
продукт може накопичуватися).



Використання 
маркування UKCA
Що потрібно знати підприємцям

Великобританія вийшла з ЄС. У результаті цього 
відбуваються зміни, суть яких полягає у тому, як 
підприємці мають розмістити промислові товари на ринку.

Маркування UKCA (Оцінка відповідності Великобританії) — 
це маркування нового продукту, яке використовують для 
товарів, які надходять на ринок Великобританії (Англії, 
Уельсу та Шотландії). Воно охоплює більшість товарів, які 
раніше потребували маркування CE, і, як і знак CE, 
демонструє дотримання всіх вимог законодавства.

Ви повинні бути готові використовувати маркування UKCA 
після 31 грудня 2022 року для більшості товарів, хоча ви 
маєте використовувати маркування UKCA якомога швидше. 
У той час існує виняток медичних пристроїв, для яких 
перехідний період є більш тривалим.

Даний момент (2021)
Ви можете використовувати 
маркування UKCA

Після 31 грудня 2022
Ви повинні використовувати 
маркування UKCA при розміщенні 
більшості виготовлених товарів на 
ринку Великобританії

Після 31 грудня 2025
Маркування UKCA та деталі про 
імпортера повинні бути позначені 
на продуктові, якщо інше не 
зазначено законом

https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


До 31 грудня 2022
Ви можете використовувати 
маркування СЕ здебільшого, 
поки готуєтесь до переходу на 
маркування UKCA

До 31 грудня 2025
Ви можете нанести маркування 
UKCA та деталі про імпортера за 
допомогою наліпки чи допоміжного 
документу для більшості товарів

Використання маркування UKCA



Що треба робити підприємцям
Переконайтеся, що ваша компанія вжила необхідних заходів:

1.

Перевірте, чи потрібне 
маркування UKCA для 
вашого продукту тут
Якщо ваш продукт раніше мав 
маркування CE або використовував 
зворотне маркування епсилон, 
тепер вам потрібно буде 
використовувати маркування UKCA.

2. 

Перевірте належний шлях 
для оцінки відповідності
Ознайомтеся з ґайдами, щоб 
визначити, чи потрібно вам 
самостійно декларувати чи 
скористатися третьою стороною для 
оцінки відповідності. Якщо ви 
раніше використовували знак CE, ви 
повинні дотримуватися тих же 
правил, щоб вибрати метод оцінки 
відповідності.



Будь-які дії з оцінки відповідності, 
здійснені органами ЄС до кінця 2022 
року, вважатимуться основою для 
маркування UKCA. Для отримання 
додаткової інформації перегляньте 
сторінку «Оцінка відповідності та 
документація».

3. 

Лише для оцінки 
відповідності третьою 
стороною - Визначте 
відповідний 
затверджений орган.
Ви можете визначити уповноважені 
органи Великобританії за 
допомогою бази даних органів  
з оцінки відповідності ринку 
Великобританії (UKMCAB).

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1#more-information
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/uk-conformity-assessment
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


Що треба робити підприємцям
Переконайтеся, що ваша компанія вжила необхідних заходів:

4.

Підготуйте технічну 
документацію та 
декларації відповідності
Декларація відповідності 
Великобританії засвідчує, що 
виробник або уповноважені 
представники забезпечили 
безпеку продукту.



Зміст декларації відповідності 
Великобританії залежить від 
продукту.

5. 

Нанесіть маркування 
UKCA та підготуйтеся до 
розміщення своїх товарів 
на ринку
Як виробник, ви повинні 
розміщувати маркування UKCA на 
самому продукті або, де це 
дозволено правилами, на упаковці 
чи на супровідній документації. Ви 
можете призначити уповноваженого 
представника, який зробить це за 
вас. До 31 грудня 2025 року ви 
можете нанести маркування UKCA 
на етикетку, прикріплену до 
продукту, або на супровідний 
документ. Дивіться наступну 
сторінку для отримання додаткової 
інформації.

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation


Де знайти додаткові ґайди
Усі ґайди gov.uk UKCA:

Розміщення виробленої 
продукції на ринку

Використання 
маркування UKCA

Маркування UKCA: 
ролі та обов'язки

Розміщення виробленої 
продукції на ринку  
у Великобританії

Маркування UKCA: 
оцінка відповідності  
та документація

Підпишіться на вебінари, які охоплюють 
різні аспекти ґайда та спеціальні сесії 
запитань і відповідей.

Надішліть запитання електронною 
поштою на адресу Goods Regulation: 
goodsregulation@beis.gov.uk

https://www.gov.uk/government/collections/placing-manufactured-products-on-the-market
https://www.gov.uk/government/collections/placing-manufactured-products-on-the-market
https://www.gov.uk/government/collections/placing-manufactured-products-on-the-market
https://www.gov.uk/government/collections/placing-manufactured-products-on-the-market
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
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