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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

П О С Т А Н О В А 
 

від                                 2018 р. №  
 

Київ 
 
 

Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під 
тиском 

 
 
Відповідно до статті 5 Закону України „Про технічні регламенти                    

та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
1. Затвердити Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, 

що додається. 
2. Міністерству соціальної політики забезпечити впровадження 

Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.  
3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію 

обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам Технічного 
регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 5, ст. 246), та були введені в обіг до набрання 
чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин 
невідповідності такого обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного 
регламенту, затвердженого цією постановою. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається. 

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її офіційного 
опублікування. 

 
Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 постановою Кабінету Міністрів України 

від_______________2018 р. №______ 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 „Про 
затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під 
тиском” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 246). 

2. Пункт 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. 
№ 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533). 

3. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. 
№ 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 644). 

4. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 
№ 1055 „Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних 
систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 
середовищах” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236). 

 
 

___________________________ 
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