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з обмежено. Ж#liЖr#':friТ$iЪ}tТ,'l"Т*, директора зуба Андрiя
цим листом повiдомляе тендерний KoMiTeT про те, що з l сiчня 2018 року

скасовусться обов'язкова сертифiкацiя продукцiТ, що виконувалась вiдповiдно ло .Щекрету (та власне
ВТраЧае чиннiсть сам .Щекрет). I]e означас, що з указаноi дати вся пролукцiя, яка наразi
сертифiкуеться та входить до Перелiку продукцii. що пiдлягае обов'язковiй сертифiкацii в ykpaiHi,
Затвердженому Наказом ffержавног,о KoMiTeTy УкраТни з питань технiчного регулювання та
споживчоI полiтики вiд 1 лютого 2005 року Nл 28, не пiдлягатиме обов'язковiй сертифiкацiL
Тобто, в Украiнi вiдповiдно до нак€}зу ЩП "УкрНДНЦ" вiд 29 грудня 2017 р, J\Ъ 500 "Про
скасУВання нацiональних нормативних документiв" з 01 сiчня 2018 року cкacoBaHi стандарти
лержавноI системи сертифiкацii. а саме:
ДСТУ 2296-9З ".Щержавна система сертифiкаuiТ. Знак вiдповiдностi. Форма, розмiри" технiчнi
вимоги та правила застосування"
ДСТУ 3410-96 ".Щержавна система сертифiкаuiТ. OcHoBHi поло}кення"
ДСТУ З4ll':2004 "Система сертифiкацii УкрСЕПРО. Вимоги до органiв сертифiкацii продукцiТ та
порядок ix призначення i надання повноважень на дiяльнiсть у Системi"
ДСТУ З4|2-96 ".Щержавна система сертифiкацiТ. Вимоги до випробувальних лабораторiй"
ДСТУ 34|З-96 "Система сертифiкацii УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифiкаuii продукцiТ"
ДСТУ З4|4*96 ".Щержавна система сертифiкашii. Атестацiя виробництва. Порядок проведення"
ДСТУ 3415-96 ".Щержавна система сертифiкаuii, Ресстр Системи" 2
ДСТУ З417-96 ",Щержавна система сертифiкаuii. Процедура визнання результатiв сертифiкачiI
продукцii, що iмпортуеться"
ДСТУ 34l8-96 ".Щ,ержавна система сертифiкачiT. Вимоги до аудиторiв та порядок Тх атестацii"
ДСТУ 341'9-96 ",Щеря<авна система сертифiкачiТ. Сертифiкачiя систем якостi. Порядок
проведення"
ДСТУ З420-96 "Система сертифiкачii УкрСЕПРО. Вимоги до органiв, що здiйснюють
сертифiкацiю систем управлiння"
ДСТУ 3498-96 "Щержавна система сертифiкацiТ. Бланки документiв. Форма та опис"
ДСТУ З957-2000 ",Щерrrсавна система сертифiкацiТ. Порядок обстеження виробництва пiд час
проведення сертифiкацiТ продукцiТ"
зв'язку з вищевказаними змiнами з 01.01.2018 року органи сертифiкацii не тiльки не
сертифiкують продукцiю, а й НЕ ВИДАЮТЬ ЖОДНИХ ДОВIДОК ПРО ТЕ ЧИ ПIДПАДАС ТОВдР
сЕртиФIкдцIi, оскiльки сертифiкацiя вiдсутня повнiстю - хtоден товар не пiдлягае обов'язковiй
сертифiкацii.
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Вiдповiдно до ст. 16 ЗУ uПро публiчнi закупiвлi> ffокументи. що не передбаченi законодавством
для учасникiв - юридичних, фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприемцiв, не подаються
ними у складi тендерноi пропозицii та не вимагаються пiд час проведення переговорiв з учасником (у
разi застосування переговорноТ процедури закупiвлi). Вiдсутнiсть документiв, що не передбаченi
законодавством для учасникiв - юридичних, фiзичних осiб. у тому числi фiзичних осiб - пiдприсмцiв,
у складi тендерноТ пропозицii не може бути пiдставою для iT вiдхилення замовником.
Перевiрити
вищевказаLIч
iнформачiю
можна
за
посиланням:
http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z0 l 94- l 8
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