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1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 
 1.1 Це Положення регламентує правовідносини між органом з серти-
фикації (ОС) «ВІТ-СЕПРО» та виробниками/постачальниками і споживачами 
продукції з приводу використання знаку відповідності в системі сертифікації 
електротехнічної продукції ЕНЕРГОСЕРТ-УКРАЇНА. Положення визначає 
форму та розміри зображення знаку, порядок отримання права на викорис-
тання знаку, визначає обов’язкові умови, за яких за постачальником зберіга-
ється таке право.  
 1.2 Знак відповідності призначений для позначення сертифікованої 
продукції з метою інформування споживача про те, що продукція сертифіко-
вана у відповідності з правилами системи ЕНЕРГОСЕРТ-УКРАЇНА. 
 
 

2 ФОРМА, РОЗМІРИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 
 

 2.1 Форма та співвідношення основних розмірів знаку наведено на ма-
люнку 1. 
 2.2 Розмір знаку визначає самостійно підприємство, що отримало право 
на його застосування, шляхом вибору базового розміру D. При цьому розмір 
знаку повинен гарантувати його чіткість та розбірливість. Товщина ліній зна-
ку повинна дорівнювати 0,04 D.  
 2.3 Графічне виконання знаку повинне бути одноколірним та контраст-
ним відносно основного фону. Технологія нанесення знаку на продукцію по-
винна забезпечувати його чіткість та розбірливість на протязі всього строку 
служби продукції. 
 
 

3 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 

 3.1 Підприємство має право застосовувати знак відповідності після 
отримання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію. 
 3.2 Знак відповідності для сертифікованої продукції наносять на незні-
мну частину виробу і (або) на тару, упаковку, експлуатаційну та товаросуп-
ровідну документацію. Місце нанесення знака відповідності на продукцію, 
тару, пакування і документацію встановлює підприємство, що отримало пра-
во на його застосування. 
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 При неможливості нанесення знака відповідності безпосередньо на 
продукцію його наносять на найменшу упаковку, в якій ця продукція реалі-
зується. 
 3.3 У випадку, якщо дію сертифіката відповідності тимчасово призупи-
нено, то на цей період маркування продукції, тари, пакування, супровідної 
документації, рекламних матеріалів знаком відповідності заборонено. При 
скасуванні сертифіката відповідності виробник/постачальник позбавляється 
права застосовувати знак відповідності. 
 3.4 Конкретні правила, порядок, а також особливості застосування зна-
ка відповідності з врахуванням специфічних умов виробництва і постачання 
продукції, при необхідності, можуть бути встановлені у відповідних ліцен-
зійних угодах. 
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