
Перелік документів, які необхідно подати заявнику для виконання робіт

при сертифікації партії вітчизняної продукції:

1.Заявка на сертифікацію продукції

2.Повний комплект нормативної документації із всіма внесеними змінами на

готову продукцію та на методи випробувань цієї продукції (при необхідності).

Якщо продукція виготовляється згідно технічних умов (ТУ), то ТУ повинні

бути затверджені та зареєстровані в установленому порядку. 

3.Комплект технологічної документації: 

oзатверджені рецептури; 

oліцензії на виробництво (лікеро–горілчані вироби); 

4.Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. 

5.Експлуатаційний  дозвіл  для  потужностей  по  переробці  продукції

тваринного походження; 

6.Дозвіл на спецводокористування; 

7.Для  підприємств  харчової  промисловості  (по  виробництву  лікеро–

горілчаних виробів  та  води  (мінеральної  та  солодкої))  необхідно  зробити

повний  аналіз води  на  відповідність  НД.  На  харчові  добавки,  які

використовуються  для виготовлення  харчової  продукції,  необхідно  мати

висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи; 

8. На матеріали,  що контактують з  продуктами харчування,  матеріали,  що

контактують  з  середовищем  перебування  людини  чи  з  людиною

безпосередньо – санітарно–гігієнічний висновок; 

9.Маркування харчової продукції проводити згідно з вимогами НД на

продукцію  та  Закону  України  "Про  основні  принципи  та  вимоги  до

безпечності  та  якості  харчових  продуктів",  "Про  державне  регулювання

виробництва і  торгівлі  спиртом…" та  Технічного регламенту  щодо правил

маркування харчових продуктів.



10. При  виробництві  питної  води  та  напоїв  безалкогольних  на

підсолоджувачах текст  етикетки  має  бути  погоджений з  відповідними

службами. 

• Заявник надає оригінали документів та копії оригіналів, завірені печаткою

заявника

* Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може

бути будь– яка юридична чи фізична особа.

Перелік документів, які необхідно подати заявнику для виконання робіт

при сертифікації партії імпортної продукції:

1.Заявка на сертифікацію продукції

2.Оригінал контракту /договору/ та його копію. 

3.Оригінал  товарно–транспортної  накладної  /залізничну  накладну, морську

накладну, ЦМР/ та її копію зі штампом митниці. 

4. Рахунок–фактуру /інвойс/ та його копію з відміткою митниці та перекладом

на державну мову 

5. Сертифікат походження країни виробника та його копію з перекладом на

державну мову. 

6. Якісне посвідчення виробника на партію продукції та його копію з

перекладом на державну мову з вказанням дати виготовлення продукції,  її

розміру та відповідності документу, що діє в країні виробника. 

7.Фітосанітарний сертифікат та його копія /при необхідності/. 

8.Ветеринарне  свідоцтво,  ветеринарна  експертиза  Держпродспоживслужби

України /при необхідності/. 

9. Митна декларація /МД/, попередня декларація /ПД/ (при необхідності). 

* Заявник надає оригінали документів та копії оригіналів, завірені печаткою

заявника 

* Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може

бути будь–яка юридична чи фізична особа.

10. Інформація про ГМО.




