
 
ЗАЯВКА ТА ДОКУМЕНТИ ДО НЕЇ 

 
Для прийняття рішення про проведення сертифікації партії продукції заявник 

подає в ОС заявку (на бланку листа організації-заявника) та два примірники документів 
до неї, а саме: 

- додаток до заявки, у якому вказано інформацію про заводські номери продукції, 
яка увійшла до партії, що сертифікується, може бути представлений у вигляді окремого 
документу; 

- лист про походження продукції (форма додається) з інформацією про 
найменування та кількість виробів у партії; про підприємство-виробник (найменування, 
адреса); дату (період) випуску партії; номер та дату контракту, за яким здійснено 
поставку продукції, номери та дату інвойсів (накладних); 

- копії документів, які підтверджують походження продукції (копії інвойсів, 
сертифікатів відповідності або якості, паспортів тощо). 

-  копію складального кресленика (загального вигляду) із специфікацією; 
Кресленик та копії документів засвідчують надписом «Згідно з оригіналом», 

підписом керівника підприємства-заявника та печаткою. 
Усі затверджуючи підписи керівників на документах засвідчують печаткою. 
Одночасно із заявкою заявник надає в ОС відомості для укладення 

господарського договору на виконання роботи з сертифікації із зазначенням: 
-  повної та скороченої назви підприємства-заявника; 
-  посади, прізвища, імені та по-батькові керівника підприємства-заявника, який 

буде підписувати договір з ОС, його повноваження (діє на підставі Статуту або на 
підставі довіреності за номером, дати тощо); 

-  розрахункового рахунку та реквізитів банку; 
-  адреси (юридичної та розташування) підприємства-заявника;  
- коду ЄДРПОУ ідентифікаційного номеру платника податку, копію свідоцтва 

платника ПДВ (для українського заявника);  
-  посади, прізвища, імені та по-батькові керівника (керівників) відповідального за 

сертифікацію, номерів телефонів. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма заявки на проведення сертифікації продукції 
(оформлюється на бланку організації-заявника) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквізити заявника, зазначені на бланку організації-заявника) 

 
Керівнику ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” 

(Прізвище та ініціали) 
 

39621, м. Кременчук, 
вул. І. Приходька, 33 

ЗАЯВКА 
на проведення сертифікації продукції в державній системі сертифікації 

 
1  _____________________________________________________________________ 

(назва підприємства-постачальника (далі-заявник), адреса, код ЄДРПОУ) 
в особі             
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові керівника та його посада) 
заявляє, що    _________________________________________________________________ 

(назва продукції, код ДКПП) 
виготовлена __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
      (назва підприємства-виробника, адреса) 
у вигляді партії в кількості ______ шт.  за  _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(назва та позначення нормативного документа виробника) 
відповідає вимогам    ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(назва та позначення нормативного документу) 
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначеного 
нормативного документу за правилами державної системи сертифікації. 

2  Випробування з метою сертифікації прошу провести у випробувальному центрі 

продукції вагонобудування та ливарного виробництва для вагонобудування ДП 
«УкрНДІВ»             

(назва акредитованої випробувальної лабораторії (центру) та її адреса) 
3  Заявник зобов’язується: 
-  виконувати усі умови сертифікації; 
- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що 

підтверджені сертифікатом відповідності; 
-  сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 
4  Додаткові відомості. 
Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою він не заявляв цю продукцію на 

сертифікацію іншим органам з сертифікації.  
 

Керівник підприємства  _____________________  _____________________ 
(підпис)                                      (ініціали, прізвище) 

 
Головний бухгалтер      _____________________  _____________________ 

(підпис)                                       (ініціали, прізвище) 
М.П. 

„ ___” ___________ 20__ р. 
 

 
 
 
 



 
 

Форма листа про походження продукції 
(оформлюється на бланку організації-заявника) 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквізити заявника, зазначені на бланку організації-заявника) 

 
Керівнику ОС ПВ ДП "УкрНДІВ" 

Багрову М.О. 
       

39621, м. Кременчук, 
вул. І. Приходька, 33 

 
 
 
Продукція, яку заявлено на сертифікацію, а саме ____________________________ 

         (найменування продукції) 
_______________________________________  у кількості _______ штук, яку виготовлено 

 
____________________________________________________________________________ 

   (найменування підприємства-виробника, адреса) 
 

дата випуску ______ , яку отримано відповідно до  інвойсів (у) № ______ дата ________, 
(період випуску) 

 
№ ____________ дата ___________ та контракту  поставки № _________ дата _________. 

 
 
 
 

Керівник підприємства  _____________________  _____________________ 
(підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма відомостей про підприємство 
(оформлюється на бланку організації-заявника) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквізити заявника, зазначені на бланку організації-заявника) 

 
Керівнику ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” 

(Прізвище та ініціали) 
 

39621, м. Кременчук, 
вул. І. Приходька, 33 

 
Відомості про підприємство 

 
Повна назва: ________________________________________________________ 

Скорочена назва    _______________________________________________________ 

Код ЄДРПОУ ________________________________________________________ 

Юридична адреса ________________________________________________________ 

Фактична адреса ________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________ 

Факс  _______________________________________________________________ 

Електрона адреса ________________________________________________________ 

Найменування банка __________________________________________________ 

Розрахунковий  рахунок __________________________________________________ 

МФО _______________________________________________________________ 

Прізвище, ім´я, по-батькові керівника _____________________________________ 

Посада керівника ________________________________________________________ 

Посада, прізвище, ім´я, по-батькові керівника, 

відповідального за сертифікацію ________________________________________ 

Телефон для контакту __________________________________________________ 

 

 

 

 

Керівник підприємства  __________________  ________________ 
          (підпис)       (ініціали, прізвище) 

        М.П. 


