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ЗАЯВКА  
на проведення сертифікації продукції в Системі ЕНЕРГОСЕРТ-УКРАЇНА 

1. Загальні відомості щодо продукції та виробника 
Назва підприємства-заявника 
код ЄДРПОУ  
Посада та П.І.Б. уповноваженої особи  
Адреса підприємства-заявника  
заявляє під свою виключну юридичну відповідальність, що продукція 
Назва продукції  
Код продукції за ДКПП (для вітчизняної продукції)  
Код продукції за УКТЗЕД (для імпортної продукції)  
Назва та адреса виробника  
(код ЄДРПОУ)  
Місце виробництва   
 

 виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення 

 виготовлена у вигляді партії в кількості    

 випускається серійно 

виготовляється за Нормативним(-ими) документом(-ами): 
назва та позначення нормати-
вних документів на продукцію  

 

2. Прошу провести процедуру сертифікації зазначеної продукції за схемою*: 
 сертифікація одиничного виробу 

 сертифікація партії продукції 

 сертифікація продукції, що випускається серійно з аналізом наданої документації 

 сертифікація продукції, що випускається серійно з обстеженням виробництва 

 сертифікація продукції, що випускається серійно з атестацією виробництва 

на відповідність вимогам 
позначення нормативних 
документів  

 

3. Випробування продукції прошу провести в 
назва акредитованої випробува-
льної лабораторії та її адреса 

у випробувальному центрі трансформаторного та високовольтно-
го обладнання, 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11 

 

4. Заявник зобов’язується: 
- виконувати всі умови сертифікації в системі ЕНЕРГОСЕРТ-УКРАЇНА; 
- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповід-
ності; 
- сплатити всі витрати за проведення сертифікації; 
- запроваджувати усі необхідні заходи для проведення робіт відповідно до обраної схеми сертифікації: 
провадження оцінювання та наглядання (за потреби), забезпечення доступу до документів та записів, від-
повідного устаткування та ділянок заявника та/або виробника продукції, випробування, декларування, роз-
гляду скарг, участі спостерігачів (за потреби); 
- нести виключну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України у сфері проекту-
вання, виробництва, постачання та оцінки відповідності продукції, в тому числі правил маркування, паку-
вання, транспортування, зберігання та утилізації продукції; 
- не використовувати сертифікацію у такий спосіб, щоб зашкодити репутації ОС, і не робить ніяких заяв 
щодо наданої сертифікації які несанкціоновані або вводять в оману; 
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- нести відповідальність за достовірність наданої інформації, її повноту, точність та правильність оформ-
лення (юридичну силу), а також усунення всіх невідповідностей, що були виявлені під час сертифікації; 
- забезпечувати відповідність вимогам щодо яких надано сертифікацію протягом всього сертифікаційного 
циклу, повідомляє ОС про всі зміни, що можуть вплинути на відповідність вимогам, а також про всі скарги 
та рекламації, що надійшли на його адресу; 
- надати згоду згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, на об-
робку персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження, реєстраційних даних та статус платника по-
датку, адреси виробництва, сфери сертифікації, дати надання сертифікації та термін її дії, застосовних но-
рмативних вимог та інших даних з метою забезпечення реалізації господарських відносин, відносин у сфері 
оцінки відповідності та акредитації, статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних 
або інших аналогічних цілях. Заявник повідомлений про те, що зазначені персональні дані мають бути вне-
сені до Реєстру ОС, що є загальнодоступним, а також йому відомі власні права згідно Закону України «Про 
захист персональних даних». 
Заявник засвідчує, що він є незалежний від Органу з сертифікації та випробувальної лабораторії, не має 
видів діяльності, людських чи технічних ресурсів, зокрема лабораторій та/або засобів інспектування, а та-
кож функцій та взаємовідносин у більшій корпорації, що можуть вплинути на об’єктивність висновків сер-
тифікації та становить загрозу щодо неупередженості 
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Керівник підприємства      
  (підпис)  (ініціали та прізвище) 
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