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ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

реєстраційний код:
56444/2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
19.04.2011  м. Київ  № 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 563/19301

1545   Про затвердження 
зразка бланка 
сертифіката відповідності 

На виконання статті 11 Закону України «Про підтвердження відповідності» та статті 29 Закону 
України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зразок бланка сертифіката відповідності (додається).

2. Призначеним органам з оцінки відповідності:
брати за основу затверджений цим наказом зразок бланка сертифіката відповідності під час 

оформлення сертифікатів за результатами сертифікації в законодавчо регульованій сфері;
забезпечити ведення реєстру сертифікатів відповідності встановленого зразка;
забезпечити передачу копій сертифікатів відповідності встановленого зразка до державного 

реєстру сертифікатів відповідності.

3. Управлінню технічного регулювання (Гордієнко В. Р.) забезпечити подання цього наказу 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Державному підприємству «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» (Кононенко О. В.) забезпечити публікацію цього наказу 
в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації 
Держспоживстандарту України  В. В. ГОНЧАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з проведення реорганізації 
Держлікінспекції МОЗ  А. Д. ЗАХАРАШ

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України  Д. В. ІСАЄНКО

Голова Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження  М. ПАШКЕВИЧ

Заступник Міністра промислової політики України  С. Л. БІЛЕНЬКИЙ
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Голова комісії з проведення реорганізації 
Міністерства економіки України  А. А. МАКСЮТА

Перший заступник Голови — 
Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України 
з питань регуляторної політики та підприємництва  Г. ЯЦИШИНА

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України  О. А. МИКОЛАЙЧУК

Перший заступник Голови 
Державної служби гірничого нагляду 
та промислової безпеки України  В. ШАЙТАН

Віце-прем’єр-міністр України — 
Міністр інфраструктури України  Б. КОЛЕСНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту України
19.04.2011 № 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 травня 2011 року за № 563/19301

Зразок

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № _____________________________________
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под №/
Registered at the Record of conformity assessment body under № 

Термін дії з*
Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція** _____________________________________________________  ______________________
Продукция/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)) (код(и) УКТЗЕД, ДК 016)
Production  (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/ (код(ы) ТНВЭД; ДК 016)
 (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))  (UKTZED code(s), DK 016)

Відповідає вимогам ___________________________________________________________________________
Соответствует требованиям/  (назва та позначення нормативних документів)
Comply with the requirements (название и обозначение нормативных документов)/

 (name and denotation of normative documents)

Виробник(и)
Производитель(и)/
Producer(s)
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Місце(я) виробництва
Место(а) производства/
Place(s) of production

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі
На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності  _________________________________________________________
Руководитель органа оценки соответствия/  (підпис, ініціали, прізвище)
Director of the conformity assessment body  (подпись, инициалы, фамилия) / (іsigniture, initials, family name)

 м. п. / м. п. / Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, 
що розміщена на ____________________.

(назва веб-сайту)

Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной 
на ______________________.

(название веб-сайта)

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded 
at ______________________.

(website name)

Начальник Управління технічного регулювання  В. Р. ГОРДІЄНКО

   * У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката.
  В случае необходимости указываются также условия срока действия сертификата.
  If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.
** Інформація про об’єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.
  Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.
  Information on certification subject shall provide unequivocal identification.


