
УДК __621.039:006__ 
 
КПКВ  _____________ 
 
№ держреєстрації __0107U011677__ 
 
Інв. № __1__ 
 
 

Державний комітет ядерного регулювання України 
Державне підприємство  

“Державний центр регулювання якості поставок та послуг”   
 (ДП Держцентрякості) 

 
03179, м. Київ, вул. Львівська, 57а; тел. (044) 450-05-98; факс (044) 452-66-77 

 
 

               Затверджую 

                                               Директор ДП Держцентрякості 

                                                    ______________ В.Е. Яновський 
     
                
 

ЗВІТ 
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

 
“РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ 

ВІДПОВІДНОСТІ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ” 

 

 

              Керівник НДР 

              Директор Івано-Франківського РВ   ________________  В.І. Магас  

 

2007 

 

                                                          Рукопис закінчено ____________  2007 р. 



 2 
СПИСОК АВТОРІВ 

 

1. Магас В.І.           - директор Івано-Франківського РВ, керівник розробки; 

2. Смирнова Л.Г.     -  в.о. директора Львівського РВ; 

3. Давиденко К.П.   -  керівник групи Сумського  РВ 

4. Петренко Ю.Г.     -  керівник групи Сумського РВ 

5. Осипов В.Є.         -  головний фахівець Сумського РВ 

6. Єгоров С.О.         -  головний фахівець Сумського РВ 

7. Нізяєв О.О.          -  головний фахівець Львівського РВ 

8. Любовськой А.О.-  фахівець відділу сертифікації продукції; 

 



 3 

РЕФЕРАТ  

Звіт про НДР: 56 с., 1 додаток, 7 джерел. 

 

Об’єкт дослідження – об’єктом дослідження є вимоги, що встановлюються «Технічним 

регламентом щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів», 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.  

№ 939. 

Мета роботи – розроблення методичних рекомендацій по застосуванню «Технічного 

регламенту…». 

При виконанні роботи було систематизовано терміни та визначення, що стосуються 

сфери застосування «Технічного регламенту…», вимоги регламенту до виробників, 

постачальників та споживачів контейнерів для РАВ, вимоги регламенту до ООВ, що 

здійснюють оцінку відповідності згідно регламенту, технічні вимоги до контейнерів та їх 

маркірування; роз’яснено процедуру оцінки відповідності контейнерів для РАВ; описані 

процедури застосовних модулів при оцінці відповідності та дано рекомендації з їх вибору. 

Впровадження результатів роботи – результатом виконання роботи має бути 

підготовлені до затвердження наказом Держатомрегулювання Методичні рекомендації щодо 

проведення процедур оцінки відповідності контейнерів для зберігання та захоронення 

радіоактивних відходів. 

Методичні рекомендації будуть використані: 

− суб'єктами діяльності при застосуванні процедур і критеріїв оцінки відповідності 

контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, при виборі модулів оцінки 

відповідності; 

− центральними органами виконавчої влади, що здійснюють ринковий нагляд; 

− консультаційно-методичним центром із застосування Технічного регламенту щодо 

контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його 

застосування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р. № 

939, для надання консультаційно-методичних послуг суб'єктам діяльності. 

ВИПРОБУВАННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, КОНТЕЙНЕРИ, РАДІОАКТИВНІ 

ВІДХОДИ. 
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ПЕРЕДМОВА 

Методика розроблена з метою популяризації, полегшення впровадження та роз’яснення 

положень «Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення 

радіоактивних відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 

2007 року №939 (далі – Технічний регламент, або ТР). 

Методика розроблена на підставі вимог законів України і інших нормативно-правових 

актів, вказаних в розділі 2. 

Рекомендації цієї методики відносяться до всіх етапів життєвого циклу контейнерів для 

зберігання та захоронення радіоактивних відходів: розробки, постановки на виробництво, 

виготовлення, поставки, введення їх в обіг, експлуатації, нагляду за відповідністю. 

Рекомендації цієї методики можуть використовуватись усіма суб’єктами діяльності у 

сфері застосування Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення 

радіоактивних відходів:  

− Виробниками – при розробці, постановці на виробництво і виготовленні контейнерів; 

− Постачальниками – при поставках, введенні в обіг контейнерів; 

− Споживачами – при здійсненні діяльності з РАВ;  

− Призначеними органами з оцінки відповідності (органи з сертифікації, 

випробувальні лабораторії) – при здійсненні діяльності по підтвердженню відповідності 

контейнерів вимогам ТР;  

− Центральними органами виконавчої влади, що здійснюють ринковий нагляд;  

− Центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з технічного 

регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.. 
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ВСТУП 

Дана робота виконується у відповідності з ТЗ до договору від № 73-К/07 відповідно до 

затверджених наказом Держатомрегулювання від 29.10.2007 № 148 змін до Плану прикладних 

досліджень у сфері ядерного регулювання на 2007 рік з метою реалізації заходів, які 

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 “Про 

затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення 

радіоактивних відходів (далі – Технічний регламент) і Плану заходів з його застосування (далі 

– План заходів)”. 

Необхідність роботи визначена в п.2 Плану заходів та наказі Держатомрегулювання 

України № 148 від 29.10.07 в частині:   

–  створення консультаційно-методичного центру; 

–  інформаційного забезпечення застосування Технічного регламенту; 

– надання консультативних послуг суб‘єктам господарської діяльності (далі - суб'єктам 

діяльності) у сфері використання ядерної енергії. 

При проведенні аналізу бралися до уваги такі умови: 

−  вимоги ТР є основоположні, але не вичерпні, такі що повинні бути доповнені 

розробником (виробником) та узгоджені регулюючим органом при розгляді ТЗ, ТУ і т. інш. у 

встановленому порядку;  

− до розробки стандартів, що повністю визначають вимоги до контейнерів для РАВ, 

приймаються як мінімально достатні для кожної конкретної конструкції контейнера вимоги 

стандартів, які встановлюють окремі характеристики, властивості, показники та методи 

випробувань; 

вимоги стандартів, прийнятих як обов’язкові в суміжних регульованих областях 

(технічна та пожежна безпека, охорона навколишнього середовища) не завжди є вичерпними 

для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки 
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1  МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО 

РЕГЛАМЕНТУОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ 

ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

Текст  Методики наведено в Додатку 1. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті роботи розроблено методичні рекомендації, які систематизують та 

роз’яснюють положення «Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та 

захоронення радіоактивних відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2007 року №939. Це полегшить виробникам, постачальникам та іншим суб’єктам 

діяльності по поводженню з РАВ впроваджувати «Технічний регламент…» та забезпечить 

виконання плану заходів з його застосування. 

При виконанні роботи було систематизовано терміни та визначення, що стосуються 

сфери застосування «Технічного регламенту…», вимоги регламенту до виробників, 

постачальників та споживачів контейнерів для РАВ, вимоги регламенту до ООВ, що 

здійснюють оцінку відповідності згідно регламенту, технічні вимоги до контейнерів та їх 

маркірування; роз’яснено процедуру оцінки відповідності контейнерів для РАВ; описані 

процедури застосовних модулів при оцінці відповідності та дано рекомендації з їх вибору.. 
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1 Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності", 

2 Закон України "Про стандартизацію",  

3 Закон України "Про підтвердження відповідності",  

4 Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності",  

5 Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку",  

6 Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами",  

7 Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".  
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ДОДАТОК   А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ОЦІНКИ 

ВІДПОВІДНОСТІ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ 

РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 
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1 Загальні положення  

 

1.1 Ця методика розроблена з метою популяризації, полегшення впровадження та 

роз’яснення положень «Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та 

захоронення радіоактивних відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2007 року №939 (далі – Технічний регламент, або ТР). 

1.2 Методика розроблена на підставі вимог законів України і інших нормативно-

правових актів, вказаних в розділі 2. 

1.3 Рекомендації цієї методики відносяться до всіх етапів життєвого циклу контейнерів 

для зберігання та захоронення радіоактивних відходів: розробки, постановки на виробництво, 

виготовлення, поставки, введення їх в обіг, експлуатації, нагляду за відповідністю. 

1.4 Рекомендації цієї методики можуть використовуватись усіма суб’єктами діяльності 

у сфері застосування Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення 

радіоактивних відходів:  

− Виробниками – при розробці, постановці на виробництво і виготовленні контейнерів; 

− Постачальниками – при поставках, введенні в обіг контейнерів; 

− Споживачами – при здійсненні діяльності з РАВ;  

− Призначеними органами з оцінки відповідності (органи з сертифікації, 

випробувальні лабораторії) – при здійсненні діяльності по підтвердженню відповідності 

контейнерів вимогам ТР;  

− Центральними органами виконавчої влади, що здійснюють ринковий нагляд;  

− Центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з технічного 

регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.  

1.5 Роз’яснення положень ТР, надаються Держатомрегулювання України в межах 

повноважень, визначених п.2 постанови КМУ від 18.07.2007 № 939.  

2 Нормативні посилання 

1 Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності", 

2 Закон України "Про стандартизацію",  

3 Закон України "Про підтвердження відповідності",  

4 Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності",  

5 Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку",  

6 Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами",  

7 Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".  
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3 Терміни та визначення 

Нижче наведено терміни, які є суттєвими для розуміння і використання Технічного 

регламенту. Роз’яснення термінів подаються так, як вони визначені в нормативних документах, 

що зазначені в розділі 2 цієї методики. До окремих термінів даються додаткові коментарі, які 

виділені курсивом. 

акредитація - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально 

засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності 

виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль);  

аудитор з сертифікації - особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і 

практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації, 

і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру;  

введення продукції в обіг - виготовлення або ввезення на митну територію України 

продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України;  

виробник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, 

відповідальна за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукції незалежно 

від того, виконуються зазначені операції самою цією особою чи від її імені;  

встановлені вимоги - вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, 

кодексах усталеної практики та технічних умовах;  

декларація про відповідність - документально оформлена в установленому порядку 

заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим 

законодавством;  

декларування відповідності - процедура, за допомогою якої виробник або 

уповноважена ним особа (далі - виробник) під свою повну відповідальність документально 

засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам;  

довгоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від 

контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 

років і більше; 

еквівалентність - достатність різних результатів оцінки відповідності для забезпечення 

одного і того ж рівня підтвердження відповідності стосовно одних і тих же встановлених 

вимог;  

забезпечення якості - комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з 

метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, 

правилам та стандартам з безпеки; 

захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, 

призначеному для поводження з радіоактивними відходами, без наміру їх подальшого 

використання; 
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зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в 

якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і 

радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та 

захоронення; 

іммобілізація радіоактивних відходів - переведення радіоактивних відходів в іншу 

форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну 

оболонку; 

кондиціонування радіоактивних відходів - операції щодо підготовки радіоактивних 

відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися 

шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації; 

консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень по 

суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, 

спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору;  

контейнер - ємкість, в яку вміщуються радіоактивні відходи у формі, отриманій після 

переробки та/або кондиціонування, для безпечного поводження з ними, у тому числі зберігання 

та/або захоронення. Контейнер є компонентом упаковки радіоактивних відходів, який виконує 

функцію зовнішнього бар'єра для локалізації та захисту зазначених відходів;  

контроль - перевірка проектної документації на продукцію, процесу її виготовлення і 

монтажу та визначення її відповідності встановленим вимогам;  

міжнародний та регіональний стандарти - стандарти, прийняті відповідно 

міжнародним та регіональним органом стандартизації;  

міжнародні договори України - будь-які міжнародні договори України, у тому числі 

двосторонні та багатосторонні, про взаємне визнання, розроблення і застосування стандартів, 

технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, стороною яких є Україна;  

національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом 

виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;  

нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи 

характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як 

"стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови";  

об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами - споруда, 

приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або 

захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації 

після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами;   

обробка радіоактивних відходів - операції, призначені для забезпечення безпеки або 

економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів; 
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орган з оцінки відповідності - орган, який надає послуги з оцінки  відповідності; 

випробувальна або калібрувальна лабораторія, орган з сертифікації, орган з контролю, які 

провадять діяльність у сфері оцінки відповідності продукції, процесів, послуг і персоналу 

вимогам, встановленим законодавством;  

орган стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на 

національному, регіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є 

розроблення, схвалення чи затвердження стандартів;  

орган, що призначає - орган, визначений або уповноважений Кабінетом Міністрів 

України призначати органи з оцінки відповідності, тимчасово припиняти або відміняти їх 

призначення чи відміняти тимчасове припинення дії їх призначення;  

організації - підприємства, установи, організації, органи влади чи інші установи, їх 

підрозділи чи їх об'єднання з правами юридичної особи чи без них, громадські організації чи 

приватні або засновані на іншій формі власності підприємства, установи, організації, які 

виконують самостійні функції та мають установчий документ (статут) і свою структуру 

управління;  

оцінка відповідності - доказування, що встановлені вимоги до продукції, процесу, 

системи, особи або органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або 

сертифікації;  

перевезення - діяльність, пов'язана з підготовкою, завантаженням, відправленням, 

транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому 

пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок;  

переробка радіоактивних відходів - будь-яка операція, яка змінює характеристики 

радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування; 

підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або 

сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних 

(необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог;  

поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи  діяльність,  

пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, обробки, в тому числі 

попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних  

відходів;  

попередня обробка радіоактивних відходів - дезактивація, збирання, сортування 

радіоактивних відходів; 

послуга - результат економічної діяльності, яка не створює товар, але продається та 

купується під час торговельних операцій;  

постачальник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка 

вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь;  
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призначення - надання органом, визначеним або уповноваженим Кабінетом 

Міністрів України, органу з оцінки відповідності права виконувати певну діяльність з оцінки 

відповідності вимогам технічних регламентів;  

продукція - будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи 

надається для задоволення суспільних потреб;  

процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано 

використовується для визначення того, чи виконуються встановлені у відповідних технічних 

регламентах чи стандартах вимоги. Процедури оцінки відповідності включають процедури 

відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, 

акредитацію та затвердження, а також їх поєднання;  

радіаційна аварія (аварія) - подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною 

установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до 

радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі 

межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки; 

радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, 

населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та 

стандартами з безпеки; 

радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами - 

неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє 

природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також 

обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище; 

радіаційний захист - сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, 

технічних  та  організаційних  заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки; 

радіоактивні відходи - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або 

радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що 

використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається  

радіоактивні матеріали - джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та 

радіоактивні відходи;  

ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу 

протягом певного періоду часу;  

ринковий нагляд - постійне спостереження за відповідністю продукції, введеної в обіг, 

технічним регламентам, правомірністю застосування на ній Національного знака відповідності, 

повнотою і достовірністю інформації про таку продукцію;  

рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої 
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радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки; 

сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, 

системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим 

вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного 

законодавством;  

сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган 

документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, 

систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам;  

система управління якістю - сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за 

допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під час управління якістю 

продукції;  

система якості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної 

структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а 

також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її 

відповідність встановленим вимогам; 

спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - 

підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх 

переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення; 

стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений 

уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового 

використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її 

результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим. 

Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи 

етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги;  

стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 

багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення 

оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня 

відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному  призначенню, усуненню 

бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву;  

сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення 

радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та 

інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів; 

технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері встановлення, 

застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, 
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систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки 

відповідності та/або ринкового нагляду;  

технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий 

Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею 

процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, 

дотримання яких обов'язкове. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, 

пакування, маркування чи етикетування, які  застосовуються до певної продукції, процесу чи 

способу виробництва; 

технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати 

продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту 

або окремим документом.  

упаковка радіоактивних відходів - продукт кондиціонування відходів, отриманий у 

певній формі, який включає будь-яку герметичну оболонку (наприклад контейнер) і в разі 

необхідності внутрішні бар'єри (наприклад сорбуючий матеріал чи облямування), 

підготовлений з урахуванням вимог безпеки щодо перевезення, переробки, зберігання та 

захоронення таких відходів.  

фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами - комплекс 

організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу 

до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, 

спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів. 



 18 
 

4 Вимоги ТР до технічних характеристик контейнерів  

Під дію цього Технічного регламенту підпадають такі контейнери вітчизняного та 

іноземного походження:  

− контейнери для твердих та рідких радіоактивних відходів для зберігання (у 

вигляді упаковок радіоактивних відходів) у відповідних сховищах (після завершення етапу 

обов'язкового застосування цього Технічного регламенту);  

− збірники-контейнери для радіоактивних відходів;  

− контейнери для твердих радіоактивних відходів, що підлягають захороненню (у 

вигляді упаковок радіоактивних відходів) у сховищах поверхневих, приповерхневих або 

геологічних відповідно до критеріїв допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах 

різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України (v0062282-97).  

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на транспортні контейнери 

(пакувальні комплекти) для перевезення радіоактивних матеріалів.  

Контейнер повинен забезпечувати локалізацію (розміщення і утримання) радіоактивних 

відходів і обмежувати їх вплив на персонал, населення та навколишнє природне середовище, 

знижувати ймовірність виникнення аварійної ситуації.  

Для забезпечення ефективного використання контейнера споживачем повинні бути 

зокрема узгоджені:  

конструкція і вибір конструктивних матеріалів - з характеристиками радіоактивних 

відходів, що у них вміщуються;  

конфігурація і розміри контейнера - з транспортними та технологічними системами, які 

використовуються під час зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а також з 

конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розміщення упаковок 

радіоактивними відходами.  

 Строк служби контейнерів для зберігання радіоактивних відходів у сховищах, протягом 

якого забезпечується їх використання як інженерного бар'єра, встановлюється згідно з 

нормативним документом на конкретний вид контейнера.  

Строк служби контейнерів для захоронення радіоактивних відходів у поверхневих та 

приповерхневих сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як інженерного 

бар'єра, встановлюється згідно з нормативним документом на конкретний вид контейнера.  

Строк служби контейнерів для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів у 

сховищах, розташованих у стабільних глибоких геологічних формаціях, встановлюється з 

урахуванням комплексу інженерних та природних бар'єрів.  
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Строк служби збірників-контейнерів встановлюється згідно з нормативним 

документом на конкретний вид збірника-контейнера.  

Контейнер повинен бути придатним до застосування за призначенням та таким, щоб під 

час виготовлення та експлуатації (включаючи обслуговування) згідно з умовами, визначеними 

виробником, він не створював небезпеки для життя і здоров'я персоналу, що бере участь у 

виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного 

середовища. Метою вжитих заходів має бути недопущення за передбачений строк служби 

контейнера, з урахуванням етапу його виготовлення, ризику завдати шкоду внаслідок певних 

подій, зокрема опромінення, що можуть виникнути під впливом аварійної ситуації, обмеження 

впливу радіоактивних відходів на персонал, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні 

контейнерів, населення та навколишнє природне середовище, а також зниження ймовірності 

проектних аварій.  

У конструкції контейнера може бути передбачено спеціальне оснащення для його 

безпечної експлуатації за призначенням (з урахуванням фізико-хімічних характеристик 

радіоактивних відходів, дозволеної максимальної маси завантаженого контейнера тощо), а 

саме:  

− арматура та трубопроводи для повного випорожнення рідких радіоактивних 

відходів;  

− засоби контролю технологічних параметрів (температури, тиску, рівня тощо) і 

радіаційного контролю;  

− пробовідбірні пристрої;  

− пристрої для визначення висоти шламів (осадів) та інше необхідне обладнання.  

Конструкція контейнера повинна забезпечувати можливість його дезактивації.  

Контейнер повинен відповідати вимогам щодо пожежо- та вибухо-безпеки.  

Конструкція і надійність контейнера, технічна документація на нього та експлуатація за 

призначенням повинні відповідати супровідній програмі забезпечення якості та вимогам норм, 

правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки.  

Матеріали, що використовуються для виготовлення контейнерів, і технологічні процеси 

їх виготовлення не повинні становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, що бере 

участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного 

середовища. У разі необхідності використання небезпечних матеріалів вживаються всі можливі 

заходи стосовно забезпечення безпеки персоналу, що бере участь у виготовленні і 

обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного середовища як у 

нормальних, так і в аварійних умовах.  
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Матеріали, що використовуються для виготовлення контейнерів, повинні 

характеризуватися властивостями, вимоги до яких зазначаються в технічних умовах на 

конкретний контейнер, а саме:  

− радіаційною стійкістю;  

− міцністю;  

− корозійною стійкістю до радіоактивного вмісту,  дезактивуючих розчинів, впливу 

навколишнього природного середовища;  

− хімічною стійкістю (до вилуження);  

− морозостійкістю;  

− фізичною та хімічною сумісністю один з одним та з радіоактивними відходами;  

− водо- та газонепроникністю;  

− дифузійною проникністю;  

− стійкістю до мікроорганізмів, плісені тощо.  

Зазначені властивості матеріали повинні зберігати протягом строку експлуатації 

контейнера.  

Виробник контейнерів або уповноважена ним особа - резидент України (далі - виробник) 

постачає їх споживачам у зібраному або частково зібраному вигляді у комплектації та упаковці, 

що визначені у технічній документації на конкретний контейнер.  

У технічній документації на конкретний контейнер зазначається місце нанесення 

національного знака відповідності та ідентифікаційного номера призначеного органу оцінки 

відповідності.  

На зовнішній поверхні кожного контейнера наноситься чітке маркування, що не 

змивається протягом усього строку експлуатації, яке містить такі відомості:  

− умовне позначення контейнера (скорочена назва, корисний об'єм, маса брутто, 

заводський номер, рік виготовлення тощо);  

− товарний знак або стисле найменування підприємства-виробника;  

− штамп відділу технічного контролю;  

− дата виготовлення контейнера;  

− маса порожнього контейнера.  

− Згідно з вимогами технічної  документації  передбачено  також місце для 

маркування упаковки радіоактивних відходів.  

Умови транспортування та зберігання контейнерів встановлюються в технічній 

документації.  

Контейнер подвійного призначення (додатково виконує функції елемента транспортного 

пакувального комплекту) повинен також відповідати вимогам Правил ядерної та радіаційної 

безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (z1056-06).  
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Вимоги щодо безпеки контейнерів з урахуванням їх призначення визначаються 

органом державного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. 

Персонал, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, повинен мати 

відповідну кваліфікацію, достатню для високоякісного виконання запланованого обсягу робіт. 

Навчання та перевірка знань персоналу проводиться в установленому порядку.  

5 Вимоги ТР до виробників контейнерів 

Виробник зобов'язаний:  

− сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності, встановлених 

для конкретного виду продукції;  

− наносити на продукцію національний знак відповідності в законодавчо 

регульованій сфері;  

− компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки в разі виявлення 

невідповідності продукції вимогам, зазначеним у декларації про відповідність та/або 

сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності;  

− надавати постачальнику інформацію про сертифікацію продукції шляхом 

зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими 

передається відповідна продукція;  

− надавати постачальнику інформацію про декларування відповідності, шляхом 

зазначення реєстраційних номерів декларації про відповідність у документах, згідно з якими 

передається відповідна продукція; 

− надавати на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України 

належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або 

імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або 

декларації про відповідність, якщо її наявність у виробника передбачена технічним 

регламентом на відповідний вид продукції.  

Технічна документація на контейнер, яка обов'язково повинна бути у виробника 

(постачальника) та надавати можливість контролюючим органам оцінити його відповідність 

вимогам Технічного регламенту, охоплює всі стадії проектування, виробництва і застосування 

контейнера та містить: 

− технічні умови на контейнер; 

− розрахунки, результати випробувань тощо, які необхідні для перевірки 

відповідності контейнера вимогам безпеки для персоналу, що бере участь у виготовленні і 

обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного середовища; 

− інструкцію з експлуатації контейнера; 

− перелік вимог цього Технічного регламенту, які стосуються контейнера;  
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− офіційно опублікований центральним органом виконавчої влади з питань 

стандартизації перелік національних стандартів, які у разі добровільного застосування є 

доказом відповідності контейнера вимогам цього Технічного регламенту (далі - перелік 

національних стандартів), і опис рішень, прийнятих на виконання вимог Технічного 

регламенту, якщо такі стандарти не були застосовані;  

− будь-який технічний звіт або висновок, отриманий від компетентного органу чи 

лабораторії, в галузі акредитації яких є відповідні стандарти з переліку національних стандартів 

(тільки за бажанням виробника);  

− будь-який технічний звіт з результатами випробувань щодо відповідності 

вимогам стандартів з переліку національних стандартів, проведених за власним вибором 

виробником чи компетентним органом або лабораторією, в галузі акредитації яких є відповідні 

стандарти (тільки у разі декларування відповідності вимогам стандартів з переліку 

національних стандартів).  

Якщо виробник гарантує і декларує, що введені в експлуатацію контейнери 

відповідають вимогам стандартів з офіційно опублікованого уповноваженим органом 

виконавчої влади у сфері оцінки відповідності переліку національних стандартів та вимогам 

цього Технічного регламенту, які їх стосуються, він проставляє на кожному контейнері 

національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність.  

Декларація про відповідність (додаток Б) складається виробником за результатами 

проведених випробувань (у разі відповідності контейнерів вимогам технічної документації) і 

повинна відповідати вимогам статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та 

процедури оцінки відповідності".  

Зберігання декларації про відповідність, іншої технічної документації, що підтверджує 

відповідність контейнера Технічному регламенту, здійснюється протягом 10 років після 

виготовлення останнього зразка або протягом передбачуваного періоду використання 

контейнерів, введених в експлуатацію, та надається за запитом органів ринкового нагляду.  

Виробник повинен вжити заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував 

відповідність виготовлених контейнерів технічній документації і вимогам цього Технічного 

регламенту.  

Контейнери у разі підтвердження їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту 

підлягають маркуванню національним знаком відповідності та ідентифікаційним кодом 

призначеного органу.  

Виробник проводить маркування продукції національним знаком відповідності після 

отримання позитивних результатів виробничого контролю. У разі потреби маркування може 

здійснюватися особою, яка відповідає за введення продукції в експлуатацію.  
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Дозволяється проведення маркування національним знаком відповідності не самого 

виробу, а його упаковки та/або супровідної документації.  

У разі коли до процедури оцінки відповідності залучається призначений орган, до 

національного знака відповідності додається ідентифікаційний код органу з оцінки 

відповідності. 

Ідентифікаційний код призначеного органу з оцінки відповідності проставляється таким 

органом або за його дорученням виробником. Поряд з національним знаком відповідності та 

ідентифікаційним кодом уповноваженого органу може проставлятися піктограма чи будь-який 

інший знак, який позначає, наприклад, категорію використання.  

Забороняється маркування контейнерів будь-яким іншим знаком, подібним до 

національного знака відповідності.  

Контейнер може мати маркування кількома знаками, наприклад такими, які вказують на 

відповідність національним чи міжнародним (європейським) стандартам тощо, за умови, що 

національний знак відповідності залишається добре видимим і зрозумілим.  

Якщо контейнери стосовно інших аспектів підпадають під дію інших технічних 

регламентів, за якими також передбачено нанесення національного знака відповідності, 

наявність його означає, що контейнери відповідають також вимогам і цих технічних 

регламентів.  

Виробник чи особа, що відповідає за маркування національним знаком відповідності та 

введення контейнерів в експлуатацію, несуть згідно із законодавством відповідальність за 

виконання всіх установлених цим Технічним регламентом процедур оцінки відповідності та за 

відповідність конкретних контейнерів суттєвим вимогам, що її стосуються, з числа зазначених 

у розділі "Загальні вимоги до контейнерів" цього Технічного регламенту.  

На контейнери, що не відповідають цьому Технічному регламенту, та на ті, що не 

придатні для застосування національного знака відповідності, а також на пакувальні або 

рекламні матеріали знаки або позначення, подібні до визначеного національного знака 

відповідності, чи інші позначення не наносяться.  

Забороняється застосування національного знака відповідності до контейнерів, на які не 

поширюється дія цього Технічного регламенту.  

Виробник і постачальник повинні вводити в експлуатацію лише контейнери, безпечність 

яких обумовлюється їх конструкцією відповідно до вимог цього Технічного регламенту, за 

умови дотримання норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час 

застосування контейнерів за призначенням.  

Виробник повинен:  
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− виконувати програми забезпечення належної якості продукції відповідно до 

створених систем якості та систем управління якістю на основі норм, правил, регламентів, 

стандартів, інструкцій тощо;  

− перевіряти відповідність характеристик виготовленого контейнера вимогам 

технічної документації,  що визначені проектом, шляхом проведення випробувань. При цьому:  

1) дослідні зразки контейнерів повинні піддаватися попереднім та приймально-

здавальним випробуванням;  

2) контейнери, що виготовляються серійно, повинні піддаватися приймально-

здавальним, періодичним та типовим випробуванням;  

3) процедура приймання в експлуатацію дослідних та серійних зразків контейнерів 

повинна проводитися в установленому порядку;  

− визначати методи випробувань контейнерів залежно від їх призначення. 

Методики випробувань повинні бути атестовані та узгоджені в установленому порядку;  

− вживати під час проектування заходів до оцінки та запобігання ризикам, 

пов'язаним з експлуатацією контейнерів, якщо такі ризики не є очевидними, та комплектувати 

контейнери експлуатаційною документацією, у якій зазначаються всі вимоги безпеки.  

Для введення контейнерів в експлуатацію виробник зобов'язаний:  

− підтверджувати відповідність контейнерів технічним вимогам, у тому числі 

вимогам безпеки, згідно з положеннями цього Технічного регламенту;  

− зберігати копію декларації про відповідність та/або сертифікат відповідності, 

іншу технічну документацію, що підтверджує відповідність контейнерів вимогам цього 

Технічного регламенту, протягом 10 років після виготовлення останнього зразка контейнерів, 

що введені в експлуатацію, та надавати таку інформацію за запитом органів ринкового нагляду.  

Виробник повинен:  

− вилучати з обігу контейнери, якщо вони не відповідають вимогам цього 

Технічного регламенту;  

− відшкодовувати збитки споживачам у разі, якщо встановлена невідповідність 

контейнерів вимогам цього Технічного регламенту, вказаним у декларації про відповідність 

та/або сертифікаті відповідності.  

6 Вимоги ТР до постачальників контейнерів 

Виробник і постачальник повинні вводити в експлуатацію лише контейнери, безпечність 

яких обумовлюється їх конструкцією відповідно до вимог цього ТР, за умови дотримання норм, 

правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час застосування контейнерів за 

призначенням.  
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Введення в експлуатацію контейнерів, які підпадають під дію цього ТР, дозволяється 

за умови наявності оцінки їх відповідності, декларації про відповідність та/або сертифіката 

відповідності, а також маркування контейнерів національним знаком відповідності.  

У разі виявлення фактів порушення вимог ТР щодо застосування декларації про 

відповідність та маркування національним знаком відповідності постачальник контейнерів 

повинен вжити заходів для усунення таких фактів відповідно до законодавства.  

Якщо виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в 

Україні, постачальник контейнерів, введених в експлуатацію, зобов'язаний:  

− забезпечити органи ринкового нагляду на їх запит необхідною інформацією 

стосовно контейнерів, зокрема копією декларації про відповідність та/або сертифікатом 

відповідності і технічною документацією щодо оцінки відповідності вимогам Технічного 

регламенту;  

− припиняти або зупиняти продаж контейнерів у разі встановлення, що вони не 

відповідають вимогам ТР, зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті 

відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності. 

7 Вимоги ТР до споживачів контейнерів 

Для забезпечення ефективного використання контейнера споживачем повинні бути 

зокрема узгоджені:  

− конструкція і вибір конструктивних матеріалів - з характеристиками 

радіоактивних відходів, що у них вміщуються;  

− конфігурація і розміри контейнера - з транспортними та технологічними 

системами, які використовуються під час зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а 

також з конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розміщення упаковок  з 

радіоактивними відходами.  

Технічна документація на контейнер зберігається протягом 10 років після виготовлення 

останнього зразка контейнерів. У разі виготовлення контейнера за межами України 

зобов'язання щодо збереження технічної документації покладаються на особу, яка ввела 

контейнер в експлуатацію.  

Введення в експлуатацію контейнерів, які підпадають під дію цього Технічного 

регламенту, дозволяється за умови наявності оцінки їх відповідності, декларації про 

відповідність та/або сертифіката відповідності, а також маркування контейнерів національним 

знаком відповідності.  
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8 Вимоги до ООВ, що здійснюють оцінку відповідності 

згідно цього ТР 

Оцінку відповідності вимогам цього технічного регламенту здійснюють призначені 

органи з оцінки відповідності.  

Інформація про призначення або скасування рішення про призначення органу з оцінки 

відповідності публікується в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з 

питань оцінки відповідності.  

 

Відповідні центральні органи виконавчої влади повинні пропонувати для призначення  

лише органи з оцінки відповідності, які є резидентами України та можуть підтвердити 

необхідний  рівень компетентності, а також відповідають таким критеріям:  

− відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, 

послуги, які він оцінює. Призначений орган, його керівник і персонал, уповноважені 

здійснювати оцінку відповідності, не повинні ідентифікуватись як розробник, виробник, 

постачальник, монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як 

уповноважений представник однієї з цих осіб;  

− наявність кваліфікованого персоналу і засобів, необхідних для виконання процедур 

оцінки відповідності, та можливості доступу до устаткування, необхідного для здійснення 

випробувань;  

− наявність гарантій щодо незалежності персоналу, який здійснює процедури оцінки 

відповідності;  

− незалежність оплати праці персоналу, який здійснює процедури оцінки 

відповідності, від кількості та результатів здійснених процедур оцінки відповідності.  

Центральні органи виконавчої влади, які надають пропозиції щодо призначення органів 

з оцінки відповідності, повинні враховувати наявність акредитації національним органом з 

акредитації.  

Обов'язки призначених органів з оцінки відповідності  

− Органи з оцінки відповідності виконують лише процедури, на виконання яких вони 

призначені.  

− Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю, 

якщо інше не визначено законом.  

− Призначений орган з оцінки відповідності регулярно звітує про свою діяльність 

центральному органу виконавчої влади, який подав пропозицію про його призначення, а також 

центральному органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.  
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− У разі якщо відповідні інструкції або рекомендації, які видаються міжнародними 

органами стандартизації, вже існують або їх розроблення завершується, органи з оцінки 

відповідності повинні використовувати їх або їхні відповідні частини як основу для їхніх 

процедур оцінки відповідності, крім випадків, якщо виконання таких інструкцій або 

рекомендацій було б неефективним або невідповідним з таких причин, зокрема, як: вимоги 

національної безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров'я людини, 

тварин або рослин, а також захист довкілля; кліматичні чи інші географічні чинники; суттєві 

технологічні або інфраструктурні проблеми, або через характерні для України особливості, 

умови або усталену систему. У цих випадках органи з оцінки відповідності повинні надати на 

запит пояснення причин невикористання міжнародних правил або рекомендацій. 

− Призначений орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати:  

§ надання рівного доступу виробникам продукції, у тому числі з інших держав, до 

процедур оцінки відповідності, зокрема можливості здійснювати оцінку 

відповідності на виробничих площах та отримання Національного знака 

відповідності;  

§ оприлюднення або повідомлення заінтересованій стороні  на  її запит  відомостей 

про стандартний або очікуваний період здійснення кожної процедури оцінки 

відповідності;  

§ оперативний розгляд запиту заінтересованої сторони, включаючи вивчення  

повноти документації та доступне і вичерпне інформування заявника про всі 

виявлені недоліки;  

§ якнайшвидше доведення результатів оцінки відповідності заявнику для 

прийняття у разі потреби коригувальних заходів;  

§ здійснення на прохання заявника (навіть якщо заявка має недоліки) процедури 

оцінки відповідності, наскільки це можливо, та повідомлення його про стадію 

реалізації процедури оцінки відповідності з поясненням будь-якої затримки; 

 

9 Функції органа регулювання (ДКЯР). Умови і порядок 

їх виконання. 

Функції органа регулювання визначені в п.п. 22 и 41 ТР. Їх виконання здійснюється згідно 

порядку, встановленому «Положенням про ДКЯР…» та внутрішніми організаційно-

розпорядчими документами. Методика тільки конкретизує обов’язкові и рекомендовані дії і 

заходи ДКЯР, направлені на реалізацію вказаних вимог. 

Вимоги щодо безпеки контейнерів визначаються органом державного регулювання у 

сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. (п.22 ТР) 
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Діючі вимоги по безпеці контейнерів установлені нормами, правилами по ЯРБ. 

Вимоги по безпеці в суміжних законодавчо регульованих областях установлені 

нормами, правилами й стандартами, що в них діють. 

Вимоги, що впливають на забезпечення безпеки які повинні застосовуватись на різних 

етапах життєвого циклу контейнерів (від розробки до експлуатації) установлені національними 

(ДСТУ) і міждержавними стандартами. 

Вимоги щодо безпеки контейнерів встановлені ТР і діють разом з нормами, правилами й 

стандартами. 

Вимоги безпеки, які повинні застосовуватись до конкретних конструкцій контейнерів 

визначаються органом регулювання при узгодженні технічних умов.  

Згідно Постанови КМУ («Про впровадження ТР») по закінченні этапу впровадження ТР 

включає в План нормативної діяльності ДКЯР (при необхідності) розробку доповнень, змін до 

вимоги безпеки, визначених в ТР.  

ДКЯР вправі встановлювати вимоги безпеки до контейнерів своїми документами, 

листами, рішеннями і т.п.  

З метою вдосконалення нормативних вимог національних стандартів, застосовуваних до 

контейнерів і їхньої гармонізації з міждержавними, регіональними й міжнародними 

стандартами комісія нормативного регулювання ДКЯР погоджує плани діяльності технічного 

комітету зі стандартизації ТК - 79 «Атомна енергія». 

ДКЯР погоджує або затверджує (у випадках, коли ДКЯР виступає Замовником) тендерні 

умови й технічні завдання на розробку, актуалізацію або перегляд стандартів. 

Координація нормативної діяльності здійснюється УБ РАО через базову організацію  

ТК-79 – Держцентрякості Держатомрегулювання України. 

Декларація про відповідність підлягає реєстрації центральним органом виконавчої 

влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері використання ядерної 

енергії та радіаційної безпеки (п.41 ТР) 

Порядок ведення реєстру зареєстрованих декларацій і сертифікатів відповідності 

контейнерів визначається Положенням про реєстр, що затверджується ДКЯР. До його розробки 

й затвердження ведення реєстру повинне здійснюватися уповноваженим органом згідно 

порядку, встановленому «Положенням про реєстр УкрСЕПРО», затверденим 

Держспоживстандартом України. 

При видачі сертифікатів відповідності в системі УкрСЕПРО уповноважений орган, після 

реєстрації сертифіката в реєстрі УкрСЕПРО повинен одержати номер реєстрації в реєстрі ДКЯР 

і проставити його у відповідній графі сертифіката. 
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При видачі сертифіката відповідності у формі, встановленій уповноваженим органом 

(добровільна сертифікація), його реєстрація здійснюється в реєстрі ДКЯР. Реєстраційний номер 

проставляє на сертифікаті уповноважений орган.  

ДКЯР розміщає й актуалізує на своєму сайті інформацію про зареєстровані декларації та 

сертифікати відповідності не рідше одного разу в квартал. Інформація одночасно дублюється 

на сайті уповноваженого органу. 

10 Вимоги до маркування контейнерів згідно цього ТР 

Знак відповідності на продукції означає, що фізична чи юридична особа, яка надала 

згаданий знак чи відповідає за його надання, перевірила, що продукція відповідає усім вимогам 

ТР, що відносяться до неї, та вказані у нормативних документах, супровідних документах 

записках чи інструкціях, і пройшла відповідні процедури оцінки відповідності. 

Знак відповідності означає відповідність продукції усім вимогам нормативних 

документів, дія яких поширюється на неї. 

Знак відповідності ставиться наприкінці етапу виробничого контролю. 

В разі залучення до процедури оцінки призначеного органу, під графічним зображенням 

знака відповідності ставиться позначення (код) цього органу. 

Якщо Держстандарт України або призначені органи визначать, що знак відповідності 

був проставлений незаконно, виробник повинен довести продукцію до стану відповідності і 

ліквідувати порушення. У разі допущення повторної невідповідності слід вжити заходів з 

обмеження чи заборони розміщення цієї продукції на ринку або вилучення її з ринкового обігу 

згідно з чинним законодавством України. 

Знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, 

експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення 

(друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака 

відповідності визначається виробником продукції. 

Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним 

продукції. 

 

Опис національного знака відповідності. 

Національний знак відповідності має форму незамкненого з правого боку основного 

кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. 

Три (середня і дві бічні) вершини трилисника (з внутрішніми кутами 30 градусів) 

розміщено у верхній частині уявного вписаного кола з радіусом, що становить 0,7 радіуса 

основного кола, а четверту (з внутрішнім кутом 80 градусів) - у нижній частині. Середня 

вершина є верхньою точкою уявного вписаного кола, дві бічні - розміщені симетрично під 



 30 
кутом 15 градусів до горизонтальної лінії, яка проходить через його центр. Четверта (нижня) 

вершина знаходиться на відстані 0,6 радіуса основного кола на вертикальній лінії, що 

проходить через його центр. 

На середині прямої, яка з'єднує центр кола з нижньою вершиною, знаходиться умовний 

центр трилисника, з якого виходять шість променів. Чотири з них з'єднують цю точку з 

вершинами трилисника, а два - точки перетину бокових ліній кута, утвореного середньою 

вершиною, з горизонтальною лінією, яка проходить через центр уявного кола. Площини 

трикутників трилисника зліва від променів, які з'єднують його центр з бічними і середньою 

вершинами, мають той же колір, що й зображення знака. 

Довжина розриву основного кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 

градусів). Товщина ліній трилисника - 0,01 радіуса кола. Товщина лінії кола - 0,05 радіуса кола. 

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома 

контрастними кольорами. 

Зображення знака відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом 

(включаючи застосування голограми), що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом 

усього терміну користування виробом. 

Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції 

виходячи з конкретних умов та місця його нанесення, але не може бути меншим ніж 5 

міліметрів. 

 
 

Мал.1 Графічне зображення національного знака відповідності. 
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11 Процедура оцінки відповідності 

В загальному випадку процедуру оцінки відповідності можна зобразити в схематичному 

вигляді наступним чином: 

Вибір виробником необхідного модуля процедури оцінки 

відповідності залежить від ступеня небезпеки контейнера та стадії його 

виготовлення. Рекомендовані модулі оцінки відповідності залежно від 

класифікації радіоактивного вмісту та стадії виготовлення контейнерів 

наведено у додатку А.  

Для проведення оцінки відповідності контейнерів вимогам ТР 

Виробник вибирає призначений орган з оцінки відповідності (далі - 

призначений орган).  

 

Якщо Виробник вибрав модулі, що передбачають участь у оцінці 

відповідності призначеного органу, він подає призначеному органу 

заявку (Додаток В) на виконання робіт з оцінки відповідності 

контейнерів та всі необхідні документи.  

 

 

Призначений орган проводить роботи з оцінки відповідності 

контейнерів в залежності від обраного модуля. За результатами робіт 

Виробнику видається сертифікат (додатки Г, Д, Е), або обґрунтована 

відмова. 

 

Виробник подає до Держатомрегулювання декларацію (Додаток 

Б). Якщо оцінка відповідності проводиться за модулями А, Аа або С+В, 

з декларацією подається необхідна технічна документація на 

контейнери. 

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України 

проставляє на кожному виробі національний знак відповідності (розділ 

10 цієї методики) та (якщо це передбачено модулем) ідентифікаційний 

номер призначеного органу, відповідального за нагляд. 

Нагляд, за сферами своєї компетенції, під час виготовлення та 

експлуатації контейнерів проводять: призначений орган; центральний 

орган виконавчої влади, що здійснює ринковий нагляд; 

Держатомрегулювання.  

Вибір модуля 
оцінки 

відповідності 

Вибір 
призначеного 

органу 

Подання 
документів 

згідно обраного 
модуля 

Випробування, 
оцінка 

документації, 
оцінка СУЯ 

Подання 
декларації до 
ДКЯРУ для 
реєстрації 

Маркірування 
контейнерів 

Проведення 
процедур 
нагляду 

контролюючими 
органами 
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Порядок вирішення спірних питань, що виникають у процесі проведення оцінки 

відповідності, описано в розділі 13.  

Документація надається виробником призначеному органу виключно така, що необхідна 

для проведення оцінки відповідності, і є конфіденційною.  

Процедура оцінки відповідності контейнерів визначається з урахуванням рівня ризику, 

що створюють контейнери під час їх застосування за призначенням, але не повинна 

обмежувати торгівлю більше, ніж це потрібно для досягнення мети, з якою вони розробляються 

і застосовуються.  

Вимоги щодо безпеки контейнерів з урахуванням їх призначення визначаються органом 

державного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.  

Результати оцінки відповідності (сертифікати відповідності, знаки відповідності, 

протоколи випробувань тощо), проведеної за межами України, визнаються на підставі 

міжнародних договорів України.  

Декларація про відповідність підлягає реєстрації у триденний строк центральним 

органом виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері 

використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.  

Виробник самостійно (модулі А, Аа, Н), або за участю призначеного органу (модуль В) 

Підтвердження відповідності типу контейнера вимогам ТР при розробці  

Здійснення заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність 

контейнерів вимогам ТР та ТД 

 

12 Модулі оцінки відповідності 

12.1 Загальні положення 

Для оцінки відповідності застосовуються вісім модулів – A, В, C, D, E, F, G і H, 

принципи вибору та застосування і опис яких міститься в розділі 10 цієї методики.  

Впровадження модульного підходу оцінки відповідності надає можливість виробнику, 

постачальнику або уповноваженим особам забезпечувати відповідність контейнерів вимогам 

ТР та нормативних документів, обираючи відповідні для свого виробництва модулі з переліку, 

який передбачений Регламентом та цією методикою. 

Вибір модуля та оцінка відповідності контейнера проводяться за участю виробника і/або 

уповноваженої ним особи та (якщо передбачено визначеним модулем) - за участю 

призначеного органу.  

Модулі A, C і H можуть використовуватися з додатковими умовами.  
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Модуль C обов’язково, а модулі D, E і F - як правило, використовуються у комбінації 

з модулем B. Модулі D, E і F можуть використовуватися самостійно у разі виробництва 

контейнера простої конструкції.  

Виробник здійснює вибір процедури оцінки відповідності з урахуванням рівня ризику, 

який залежить від потенційної небезпеки контейнера, обумовленої його радіоактивним вмістом, 

тобто з урахуванням виключення можливості нанести шкоду персоналу, що бере участь у 

виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населенню та навколишньому природному 

середовищу.  

Конкретний модуль для проведення оцінки відповідності вибирається з можливих 

модулів з дотриманням таких загальних принципів:  

− Вибраний модуль повинен забезпечувати високий рівень безпеки, встановлений 

для контейнера чи групи однорідних контейнерів;  

− Вибраний модуль повинен відповідати виду контейнера, характеру пов'язаного з 

ним ризику, типу і важливість виробництва тощо.  

− У разі коли виробнику необхідно використовувати модулі, що передбачають 

застосування методів забезпечення належної якості, йому надається можливість 

використовувати альтернативні модулі без застосування методів забезпечення належної якості;  

 

12.2 Модуль A (внутрішній контроль виробництва) 

Цей модуль стосується як стадії проектування, так і стадії виготовлення. При 

використанні модуля А виробник або уповноважена ним особа - резидент України, без 

залучення третьої сторони, гарантує і підтверджує, що контейнери відповідають вимогам ТР, 

які їх стосуються. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність і 

наносити знак відповідності на кожну одиницю продукції. Виробник повинен вжити заходів 

для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовленої продукції технічній 

документації і вимогам регламенту, що її стосуються. 

Виробник повинен підготувати технічну документацію і повинен зберігати її протягом 

періоду принаймні 10 років після виробництва останньої одиниці продукції, надавати цю 

документацію на вимогу органів виконавчої влади під час інспектування. Якщо виробник 

перебуває за межами України, то обов'язок зберігати технічну документацію та надавати її для 

інспектування покладається на постачальника. Разом з технічною документацією зберігається 

копія декларації про відповідність. 

Модуль А складається з таких процедур: 

− Підтвердження відповідності контейнерів вимогам ТР при розробці; 

− Забезпечення відповідності контейнерів технічній документації і вимогам ТР; 
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− Складання і подання декларації; 

− Маркування контейнерів національним знаком відповідності; 

− Зберігання технічної документації і копії декларації протягом принаймні 10 років 

після виробництва останньої одиниці продукції; 

− Надання документації на вимогу визначених законодавством органів виконавчої 

влади для перевірки. 

Технічна документація повинна забезпечувати можливість оцінки відповідності 

продукції вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на неї, на стадіях 

розроблення, виробництва та експлуатації (споживання) продукції.  

Технічна документація повинна містити:  

− загальний опис контейнера, його призначення;  

− конструкцію, виробничі креслення;  

− описи і пояснення до креслень, що стосуються функціонування виробу;  

− список стандартів з офіційно опублікованого Держспоживстандартом переліку 

національних стандартів, добровільне застосування яких повністю або частково може 

сприйматись як доказ відповідності контейнерів вимогам регламенту (далі - перелік 

національних стандартів), і опис рішень, прийнятих на виконання вимог регламенту, якщо 

згадані стандарти не були застосовані; 

− результати проектних розрахунків, випробувань тощо; 

− звіти про випробування продукції. 

Модуль Aa (модифікований модуль A)  

25. Модуль Aa складається з модуля A з включенням однієї з таких додаткових вимог:  

а) виробник або уповноважена ним особа - резидент України повинний провести одне чи 

кілька випробувань однієї чи кількох властивостей оцінюваної продукції. Випробування 

провадяться під контролем органу з сертифікації, обраного виробником;  

або: 

б) виробник або уповноважена ним особа - резидент України може обрати призначений 

орган, який проводить перевірку продукції через довільні інтервали часу. Для перевірки 

призначений орган відбирає на місці виробництва зразок кінцевої продукції, досліджує та 

випробовує його згідно з відповідними стандартами з переліку національних стандартів або 

проводить рівноцінні випробування для перевірки відповідності зразка вимогам регламенту.  

У разі коли один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам регламенту, 

призначений орган в межах своєї компетенції вживає необхідних заходів до приведення 

продукції у відповідність.  



 35 
Призначений орган визначає процедури перевірки зразків продукції, наприклад, 

статистичні методи, які слід застосовувати, план вибіркового контролю з операційними 

характеристиками тощо.  

12.3 Модуль В (перевірка типу)  

Модуль В – частина процедури оцінки відповідності на стадії проектування. Модуль В 

застосовується разом з модулями С, D, Е, та F. 

У модулі В описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких 

призначений орган впевнюється і підтверджує, що зразок продукції конкретного виробника 

відповідає вимогам регламенту.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України подає призначеному органу 

за власним вибором заявку на перевірку типу.  

Заявка повинна містити:  

− назву і адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженою особою - її 

назву і адресу, а також документ про надання повноважень;  

− письмове підтвердження, що така заявка не була подана до іншого призначеного 

органу;  

− технічну документацію.  

До заявки додається типовий зразок продукції даного виробництва. Типовий зразок 

може охоплювати кілька модифікацій продукції за умови, що різниця між модифікаціями не 

впливає на рівень безпеки та інші вимоги щодо використання продукції.  

У разі потреби для проведення перевірки призначеним органом можуть залучатися 

додаткові типові зразки продукції.  

Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і 

застосування продукції та давати можливість оцінити її відповідність вимогам регламенту. 

Зміст технічної документації встановлюється згідно з вимогами регламенту для конкретної 

продукції.  

Технічна документація повинна містити:  

− технічний опис контейнерів;  

− технічне завдання, конструкторську документацію (складальні креслення, схеми, 

відомість специфікацій), технічні описи складових частин та інше;  

− список стандартів з переліку національних стандартів і опис рішень, прийнятих 

на виконання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;  

− результати проектних розрахунків, випробувань тощо;  

− звіти про випробування продукції.  

Призначений орган повинен:  
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− провести експертизу технічної документації з метою підтвердження того, що 

типовий зразок продукції виготовлено згідно з технічною документацією;  

− визначити елементи зразка, які були спроектовані згідно з відповідними 

стандартами з переліку національних стандартів, а також елементи, які були спроектовані без 

застосування відповідних положень цих стандартів;  

− якщо виробник застосував стандарти з переліку національних стандартів - 

здійснити необхідні дослідження і випробування для перевірки застосування цих стандартів;  

− якщо не були застосовані стандарти з переліку національних стандартів - 

здійснити експертизу і випробування для перевірки відповідності прийнятих виробником 

рішень вимогам регламенту;  

− погодити із заявником місце проведення досліджень і випробувань.  

У разі коли типовий зразок продукції відповідає вимогам регламенту, призначений орган 

видає заявнику сертифікат перевірки типу.  

У сертифікаті зазначаються:  

− назва і адреса виробника;  

− висновки про проведену перевірку;  

− умови дії сертифіката (окремі регламенти можуть передбачати конкретний строк 

дії сертифіката); 

− необхідні дані для ідентифікації перевіреного типу.  

До сертифіката додається перелік технічної документації, а його копія зберігається 

призначеним органом.  

У разі відмови у видачі сертифіката перевірки типу призначений орган надає детальне 

обґрунтування такої відмови.  

Заявник повинен інформувати призначений орган, який видав сертифікат перевірки 

типу, про всі модифікації перевіреного типу, які повинні пройти додаткову перевірку, якщо такі 

зміни можуть вплинути на відповідність вимогам регламенту. Дані додаткової перевірки 

додаються до оригіналу сертифіката перевірки типу.  

Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам інформацію про видані 

сертифікати перевірки типу, додатки до сертифікатів, а також про скасовані сертифікати.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України зберігає разом з технічною 

документацією копії сертифікатів перевірки типу і додатків до них протягом 10 років після 

виготовлення останнього зразка продукції цього типу. У разі відсутності виробника або його 

повноважного представника - резидента України зобов'язання щодо збереження технічної 

документації покладається на особу, яка ввела продукцію в обіг.  
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12.4 Модуль C (відповідність типу)  

Модуль C – частина процедури оцінки відповідності, обмежена стадією виробництва. 

Цей модуль обов’язково застосовується разом з модулем В. 

У модулі C описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких виробник 

або уповноважена ним особа - резидент України гарантує і декларує, 

що певна продукція відповідає типу, зазначеному в сертифікаті 

перевірки типу, та вимогам регламенту.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України 

проставляє на кожному виробі національний знак відповідності і 

складає декларацію про відповідність.  

Виробник повинен вжити заходів для того, щоб виробничий 

процес забезпечував відповідність продукції типу, описаному у 

сертифікаті перевірки типу, та вимогам регламенту.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України 

зберігає копію декларації про відповідність протягом 10 років після 

виготовлення останнього зразка продукції.  

У разі відсутності виробника або його повноважного 

представника - резидента України зобов'язання щодо збереження 

технічної документації покладається на особу, яка ввела продукцію в 

обіг.  

У разі потреби у регламенті встановлюється одна з таких 

додаткових вимог:  

а) виробник або уповноважена ним особа - резидент України 

повинний провести одне чи кілька випробувань однієї чи кількох 

властивостей виготовлюваної продукції. У цьому разі в регламенті 

зазначається конкретна продукція і випробування, які слід провести 

під наглядом призначеного органу, обраного виробником;  

або:  

б) призначений орган, обраний виробником, проводить перевірку продукції через 

довільні інтервали часу. Для перевірки призначений орган відбирає на місці виробництва 

зразок кінцевої продукції, досліджує та випробовує його згідно з відповідними стандартами з 

переліку національних стандартів або проводить рівноцінні випробування для перевірки 

відповідності зразка вимогам регламенту.  

У разі коли один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам регламенту, 

призначений орган в межах своєї компетенції вживає необхідних заходів до приведення 

продукції у відповідність.  

Модуль В 

Забезпечення 
відповідності 

продукції 
затвердженому  

типу 

 
Випробування 

Подання 
декларації до 
ДКЯРУ для 
реєстрації 

Маркірування 
контейнерів 
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У регламенті визначаються процедури перевірки зразків продукції, наприклад, 

статистичні методи, які слід застосовувати, план вибіркового контролю з операційними 

характеристиками тощо.  

12.5 Модуль D (забезпечення якості виробництва)  

Модуль D - частина процедури оцінки відповідності на стадії виробництва. 

38. У модулі D описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких 

виробник, що виконує зобов'язання, або уповноважена ним особа - резидент України гарантує і 

декларує, що:  

а) у разі коли цей модуль використовується у комбінації з модулем В - продукція 

відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам регламенту;  

б) у разі коли цей модуль використовується окремо без модуля В - продукція відповідає 

вимогам регламенту. У цьому випадку виробник або уповноважена ним особа - резидент 

України складає технічну документацію, зберігає її після виготовлення останнього зразка 

продукції протягом 10 років і надає на вимогу визначених законодавством органів виконавчої 

влади для перевірки. У разі відсутності виробника або його повноважного представника - 

резидента України зобов'язання щодо збереження технічної документації покладається на 

особу, яка ввела продукцію в обіг.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України проставляє на кожному 

виробі національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність. Національний 

знак відповідності повинен супроводжуватись ідентифікаційним номером призначеного органу, 

відповідального за нагляд.  

Виробник повинен мати схвалену призначеним органом систему якості виробництва, 

контролю та випробувань кінцевої продукції, яка підлягає нагляду згідно з визначеними 

нормами.  

 

Система якості  

Виробник подає призначеному органу за власним вибором заявку щодо оцінки його 

системи якості для певної продукції.  

Заявка повинна містити:  

− інформацію про продукцію, що заявляється;  

− документацію системи якості;  

− технічну документацію на перевірений тип і копію сертифіката перевірки типу (у 

разі потреби).  

Система якості повинна гарантувати відповідність продукції:  
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− типу, описаному у сертифікаті перевірки типу, і вимогам регламенту - у разі, 

коли цей модуль використовується у комбінації з модулем B;  

− вимогам регламенту - у разі, коли цей модуль використовується окремо без 

модуля B.  

Вимоги та заходи забезпечення якості викладаються у методиках, описах процедур та 

інструкціях.  

Документація системи якості повинна давати можливість безсуперечного тлумачення 

програм забезпечення якості, планів, настанов, протоколів з питань якості та містити 

інформацію щодо:  

− цілей системи якості та її організаційної структури, відповідальності і 

повноважень керівництва стосовно якості продукції;  

− виробництва, управління якістю та методів забезпечення якості, процесів і 

систематичних дій, що повинні застосовуватися на виробництві;  

− досліджень і випробувань, які повинні проводитися на всіх стадіях виготовлення 

продукції (в тому числі перед і після її виготовлення), а також щодо їх періодичності;  

− звітів про інспекційні перевірки і результати випробувань, даних про 

калібрування, кваліфікацію персоналу тощо;  

− засобів постійного контролю для досягнення встановленої якості продукції та 

ефективного функціонування системи якості.  

Призначений орган проводить оцінку системи якості для визначення того, чи відповідає 

вона визначеним вимогам.  

Система якості вважається такою, що відповідає цим вимогам, у разі впровадження 

гармонізованого державного стандарту України - ДСТУ ISO 9001-2001 з вилученням з нього 

вимог пункту 7.3.  

Комісія з перевірки, призначена призначеним органом для оцінки системи якості, 

повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінки технології 

виробництва відповідної продукції.  

Процедура оцінки системи якості передбачає перевірку підприємства виробника. 

Висновки за результатами перевірки і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у 

схваленні системи якості повідомляються виробнику.  

Виробник повинен виконувати зобов'язання, що випливають із схваленої системи якості, 

і підтримувати її в ефективному стані.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України зобов'язаний інформувати 

призначений орган, який схвалив систему якості, про будь-який намір щодо внесення до неї 

змін.  
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Призначений орган проводить оцінку запропонованих змін і приймає рішення про 

подальше задоволення системою якості вимог, або проведення її переоцінки, а також 

повідомляє виробника про своє рішення з висновками і обґрунтуванням.  

 

Нагляд призначеного органу  

Призначений орган здійснює нагляд за функціонуванням системи якості з метою 

перевірки виконання виробником зобов'язань, які випливають із схваленої системи якості.  

Виробник забезпечує доступ призначеного органу до місць виробництва, контролю, 

випробувань та зберігання продукції і надає необхідну інформацію, зокрема:  

− документацію системи якості;  

− звіти про інспекторські перевірки і результати випробувань, дані про 

калібрування, кваліфікацію персоналу тощо.  

Призначений орган проводить у строки, визначені окремими регламентами, перевірку 

підтримки виробником у належному стані системи якості та надає виробнику звіти про 

перевірку.  

Призначений орган може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження 

виробника, під час яких у разі потреби проводить або вимагає від виробника проведення 

випробувань продукції за наявності обґрунтованих підстав. Звіт про перевірку і протокол 

випробувань надаються виробнику.  

Виробник протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції зберігає та 

надає в установленому законодавством порядку органам виконавчої влади на їх запит:  

− документацію системи якості;  

− документацію про внесення до системи якості змін;  

− рішення і звіти призначеного органу.  

Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам інформацію про видані і 

вилучені рішення щодо схвалення систем якості. Окремими регламентами можуть 

передбачатися інші заходи.  

12.6 Модуль E (забезпечення якості продукції) 

Модуль E – частина процедури оцінки відповідності, обмежена стадією виробництва. 

У модулі E описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких виробник, 

що виконує зобов'язання, або уповноважена ним особа - резидент України гарантує і декларує, 

що:  

а) у разі коли цей модуль використовується у комбінації з модулем B - продукція 

відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам регламенту;  
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б) у разі коли цей модуль використовується окремо без модуля B - продукція 

відповідає вимогам регламенту. У цьому випадку виробник або уповноважена ним особа - 

резидент України складає необхідну технічну документацію, зберігає її після виготовлення 

останнього зразка продукції протягом строку, встановленого в регламенті, і надає на вимогу 

визначених законодавством органів виконавчої влади для перевірки. У разі відсутності 

виробника або його повноважного представника - резидента України зобов'язання щодо 

збереження технічної документації покладається на особу, яка ввела продукцію в обіг.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України проставляє на кожному 

виробі національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність. Національний 

знак відповідності повинен супроводжуватись ідентифікаційним номером призначеного органу, 

відповідального за нагляд.  

Виробник повинен мати схвалену призначеним органом систему якості контролю та 

випробувань кінцевої продукції, яка підлягає нагляду згідно з визначеними нормами.  

 

Система якості  

Виробник подає призначеному органу за власним вибором заявку щодо оцінки його 

системи якості для певної продукції.  

Заявка повинна містити:  

− інформацію про продукцію, що заявляється:  

− документацію системи якості;  

− технічну документацію на перевірений тип і копію сертифіката перевірки типу (у 

разі потреби).  

Згідно з впровадженою системою якості кожний виріб повинен бути досліджений і 

випробуваний, як це визначено відповідним (відповідними) стандартом (стандартами) з 

переліку національних стандартів, або повинні бути проведені рівноцінні випробування для 

перевірки відповідності кожного виробу вимогам регламентів.  

Вимоги та заходи забезпечення якості викладаються у методиках, описах процедур та 

інструкціях.  

Документація системи якості повинна давати можливість безсуперечного тлумачення 

програм забезпечення якості, планів, настанов, протоколів з питань якості та містити 

інформацію щодо:  

− цілей системи якості та її організаційної структури, відповідальності і 

повноважень керівництва стосовно якості продукції;  

− досліджень і випробувань, які повинні проводитися після виготовлення продукції;  

− засобів постійного контролю ефективності функціонування системи якості;  
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− звітів про інспекційні перевірки і результати випробувань, даних про 

калібрування, кваліфікацію персоналу тощо.  

Призначений орган проводить оцінку систему якості для визначення того, чи відповідає 

вона вимогам. Система якості вважається такою, що відповідає цим вимогам, у разі 

впровадження гармонізованого державного стандарту України - ДСТУ ISO 9001-2001 з 

вилученням з нього вимог пунктів 7.1,  7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.  

Комісія з перевірки, призначена призначеним органом для оцінки системи якості, 

повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінки технології 

виробництва відповідної продукції.  

Процедура оцінки системи якості передбачає перевірку підприємства виробника. 

Висновки перевірки і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні системи 

якості повідомляються виробнику.  

Виробник повинен виконувати зобов'язання, що випливають із схваленої системи якості, 

і підтримувати її в ефективному стані.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України зобов'язаний інформувати 

призначений орган, який схвалив систему якості, про будь-який намір щодо внесення до неї 

змін.  

Призначений орган проводить оцінку запропонованих змін і приймає рішення про 

подальше задоволення системою якості вимог, або проведення її переоцінки, а також 

повідомляє виробника про своє рішення з висновками і обґрунтуванням.  

 

Нагляд призначеного органу  

Призначений орган здійснює нагляд за функціонуванням системи якості з метою 

перевірки виконання виробником зобов'язань, які випливають із схваленої системи якості.  

Виробник забезпечує доступ призначеного органу до місць виробництва, контролю, 

випробувань та зберігання продукції і надає необхідну інформацію, зокрема:  

− документацію системи якості;  

− технічну документацію;  

− звіти про інспекторські перевірки і результати випробувань, дані про 

калібрування, кваліфікацію персоналу тощо.  

Призначений орган періодично проводить у строки, визначені в окремих регламентах, 

перевірки підтримки виробником у належному стані системи якості та надає виробнику звіти 

про перевірки.  

Призначений орган може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження 

виробника, під час яких у разі потреби проводить або вимагає від виробника проведення 
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випробувань продукції за наявності обґрунтованих підстав. Звіт про перевірку і протокол 

випробувань надаються виробнику.  

Виробник протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції, якщо інше 

не встановлено окремими регламентами, зберігає та надає в установленому законодавством 

порядку органам виконавчої влади на їх запит:  

− документацію системи якості;  

− документацію про внесення до системи якості змін;  

− рішення і звіти призначеного органу.  

Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам інформацію про видані і 

вилучені рішення щодо схвалення систем якості. Окремими регламентами можуть 

передбачатися інші заходи.  

12.7 Модуль F (перевірка продукції)  

Модуль F – частина процедури оцінки відповідності, обмежена стадією виробництва. 

64. У модулі F описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких 

виробник або уповноважена ним особа - резидент України перевіряє і засвідчує, що:  

а) у разі коли цей модуль використовується у комбінації з модулем B - продукція 

відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам регламенту;  

б) у разі коли цей модуль використовується окремо без модуля B - продукція відповідає 

вимогам регламенту. У цьому випадку виробник або уповноважена ним особа - резидент 

України складає необхідну технічну документацію, зберігає її після виготовлення останнього 

зразка продукції протягом строку, встановленого в регламенті, і надає на вимогу визначених 

законодавством органів виконавчої влади для перевірки. У разі відсутності виробника або його 

повноважного представника - резидента України зобов'язання щодо збереження технічної 

документації покладається на особу, яка ввела продукцію в обіг.  

Виробник повинен вжити заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував 

відповідність продукції:  

а) типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам регламенту у разі, коли цей 

модуль використовується у комбінації з модулем В;  

б) вимогам регламенту - у разі, коли цей модуль використовується окремо без модуля В.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України проставляє на кожному 

виробі національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України зберігає копію декларації про 

відповідність протягом 10 років після виготовлення останнього виробу, якщо інше не 

встановлено окремими регламентами.  
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Призначений орган проводить за вибором виробника дослідження і випробування 

кожного виробу, або дослідження і випробування продукції із застосуванням статистичних 

методів. На вимогу Держатомрегулювання право вибору виробника може обмежуватись.  

 

Перевірка шляхом дослідження і випробування кожного виробу 

 

Кожний виріб повинен бути досліджений і випробуваний, як це визначено відповідним 

(відповідними) стандартом (стандартами) з переліку національних стандартів, або повинні бути 

проведені рівноцінні випробування для перевірки відповідності кожного виробу вимогам 

регламентів і у разі, коли цей модуль використовується у комбінації з модулем В, - типу, 

описаному у сертифікаті перевірки типу.  

Призначений орган проставляє або дає розпорядження щодо нанесення свого 

ідентифікаційного номера на кожний перевірений виріб і видає сертифікат відповідності на 

підставі проведених випробувань.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України надає в установленому 

законодавством порядку органам виконавчої влади або заінтересованим сторонам сертифікати 

відповідності.  

Статистична перевірка проводиться у такому порядку:  

а) виробник надає призначеному органу для перевірки продукцію у вигляді однорідних 

партій і вживає заходів для забезпечення однорідності кожної виробленої партії;  

б) призначений орган робить випадкову вибірку виробів з кожної партії, досліджує і 

випробовує кожний відібраний виріб згідно з відповідним (відповідними) стандартом 

(стандартами) з переліку національних стандартів або проводить рівноцінні випробування для 

перевірки відповідності кожного такого виробу вимогам регламенту та приймає рішення щодо 

відповідності партії продукції, з якої було зроблено вибірку, вимогам регламенту;  

в) під час статистичної перевірки повинні застосовуватися процедури, зазначені в 

регламенті, наприклад, статистичні методи, які слід застосовувати, план вибіркового контролю 

з операційними характеристиками тощо;  

г) у разі коли партія продукції відповідає встановленим вимогам, призначений орган 

проставляє або дає розпорядження виробнику щодо нанесення свого ідентифікаційного номера 

на кожний виріб з цієї партії і видає сертифікат відповідності на підставі проведених 

випробувань. Усі вироби з такої партії можуть бути розміщені на ринку, крім тих відібраних 

виробів, що не відповідають встановленим вимогам.  

Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, призначений орган або 

центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у 

визначеній сфері діяльності, вживає заходів згідно із законодавством для запобігання 
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розміщенню цієї партії продукції на ринку. У разі неодноразового виявлення невідповідності 

партій встановленим вимогам призначений орган може припинити статистичну перевірку і 

здійснювати перевірку кожного виробу;  

д) виробник або уповноважена ним особа - резидент України надає в установленому 

законодавством порядку органам виконавчої влади або заінтересованим сторонам сертифікати 

відповідності.  

12.8 Модуль G (перевірка одиниць продукції)  

Модуль G – стосується як стадії проектування, так і стадії виготовлення. 

У модулі G описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких виробник 

або уповноважена ним особа - резидент України гарантує і декларує, що виріб, на який було 

видано сертифікат відповідності, відповідає вимогам регламенту.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України проставляє на перевіреному 

виробі національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність.  

Призначений орган:  

досліджує кожний окремий виріб і проводить випробування згідно з відповідним 

(відповідними) стандартом (стандартами) з переліку національних стандартів або рівноцінні 

випробування для перевірки відповідності виробу вимогам регламенту;  

видає сертифікат відповідності на підставі проведених випробувань і проставляє або дає 

розпорядження виробнику щодо нанесення свого ідентифікаційного номера на кожний 

перевірений виріб.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України повинен мати технічну 

документацію, що забезпечує можливість перевірки відповідності виробу вимогам регламенту, 

а також розуміння конструкції, виготовлення і функціонування виробу.  

Зміст технічної документації встановлюється згідно з вимогами регламенту для 

конкретної продукції. Технічна документація повинна містити:  

− загальний опис виробу;  

− конструкцію, виробничі креслення, схеми елементів, блоків, ланцюгів тощо;  

− описи і пояснення до креслень, схем і такі, що стосуються функціонування 

виробу;  

− список стандартів з переліку національних стандартів і опис рішень, прийнятих 

на виконання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;  

− результати проектних розрахунків, випробувань тощо;  

− звіти про випробування виробу.  

12.9 Модуль H (цілковите забезпечення якості)  

Модуль H – стосується як стадії проектування, так і стадії виготовлення. 
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У модулі H описуються процедури оцінки відповідності, за допомогою яких виробник 

або уповноважена ним особа - резидент України, що виконує зобов'язання, гарантує і декларує, 

що продукція відповідає вимогам регламенту.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України проставляє на кожному 

виробі національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність. Національний 

знак відповідності повинен супроводжуватись ідентифікаційним номером призначеного органу, 

відповідального за нагляд.  

Виробник повинен мати схвалену призначеним органом систему якості проектування, 

виробництва, контролю та випробувань кінцевої продукції, яка підлягає нагляду згідно з 

визначеними нормами.  

 

Система якості  

Виробник подає призначеному органу за власним вибором заявку щодо оцінки його 

системи якості для певної продукції.  

Заявка повинна містити:  

− інформацію про продукцію, що заявляється;  

− документацію системи якості.  

Система якості повинна гарантувати відповідність продукції вимогам регламенту.  

Вимоги та заходи забезпечення якості викладаються у методиках, описах процедур та 

інструкціях.  

Документація системи якості повинна давати можливість безсуперечного тлумачення 

програм забезпечення якості, планів, настанов, протоколів з питань якості та містити 

інформацію щодо:  

− цілей системи якості та її організаційної структури, відповідальності і 

повноважень керівництва стосовно проектування та якості продукції;  

− технічних умов, включаючи стандарти з переліку національних стандартів, описів 

рішень, прийнятих на виконання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були 

застосовані;  

− методів управління проектуванням, перевірки проекту, процесів і систематичних 

заходів, що повинні застосовуватися у разі, коли продукція, яка проектується, належить до 

виробів, що виготовляються згідно із стандартами з переліку національних стандартів;  

− процесу виробництва, методів управління якістю і забезпечення якості, інших 

процесів і систематичних заходів, які повинні застосовуватися;  

− досліджень і випробувань, які повинні проводитися на всіх стадіях виготовлення 

продукції (в тому числі перед і після її виготовлення), а також щодо їх періодичності;  
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− звітів про інспекційні перевірки і результати випробувань, даних про 

калібрування, кваліфікацію персоналу тощо;  

− засобів постійного контролю за досягненням встановленої якості проектування 

продукції та ефективного функціонування системи якості.  

Призначений орган проводить оцінку системи якості для визначення того, чи відповідає 

вона вимогам. Система якості вважається такою, що відповідає цим вимогам, у разі 

впровадження гармонізованого державного стандарту України - ДСТУ ISO 9001-2001.  

Комісія з перевірки, призначена призначеним органом для оцінки системи якості, 

повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінки технології 

виробництва відповідної продукції.  

Процедура оцінки системи якості передбачає перевірку підприємства виробника. 

Висновки перевірки і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні системи 

якості повідомляються виробнику.  

Виробник повинен виконувати зобов'язання, що випливають із схваленої системи якості, 

і підтримувати її в ефективному стані.  

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України зобов'язаний інформувати 

призначений орган, який схвалив систему якості, про будь-який намір щодо внесення до неї 

змін.  

Призначений орган проводить оцінку запропонованих змін і приймає рішення про 

подальше задоволення системою якості вимог, або проведення її переоцінки, а також 

повідомляє виробника про своє рішення з висновками і обґрунтуванням.  

 

Нагляд призначеного органу  

Призначений орган здійснює нагляд за функціонуванням системи якості з метою 

перевірки виконання виробником зобов'язань, які випливають із схваленої системи якості.  

Виробник забезпечує доступ призначеного органу до місць проектування, виробництва, 

контролю, випробувань та зберігання продукції і надає необхідну інформацію, зокрема:  

− документацію системи якості;  

− результати аналізів, розрахунків, випробувань тощо, виконаних на стадії 

проектування;  

− звіти про інспекторські перевірки і результати випробувань, дані про 

калібрування, кваліфікацію персоналу тощо.  

Призначений орган періодично проводить у строки, визначені в окремих регламентах, 

перевірки підтримки виробником у належному стані системи якості та надає виробнику звіти 

про ці перевірки.  
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Призначений орган може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження 

виробника, під час яких у разі потреби проводить або вимагає від виробника проведення 

випробувань продукції за наявності обґрунтованих підстав, Звіт про перевірку і протокол 

випробувань надаються виробнику.  

Виробник протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції, зберігає та 

надає в установленому законодавством порядку органам виконавчої влади на їх запит:  

− документацію системи якості;  

− документацію про внесення до системи якості змін;  

− рішення і звіти призначеного органу.  

Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам інформацію про видані і 

вилучені рішення щодо схвалення систем якості. Окремими регламентами можуть 

передбачатися інші заходи.  

 

Дослідження конструкції  

 

При використанні модуля Н виробник може додатково подати призначеному органу за 

власним вибором заявку на проведення дослідження конструкції.  

Заявка повинна давати можливість розуміння конструкції, виробництва і 

функціонування виробу, оцінки відповідності конструкції вимогам регламенту та містити:  

− інформацію про те, що така заявка не була подана до іншого призначеного 

органу;  

− технічні умови на конструкцію, включаючи застосовані стандарти;  

− докази підтвердження достатності технічних умов і стандартів, зокрема тоді, коли 

стандарти з переліку національних стандартів не були застосовані повністю (в тому числі 

результати випробувань, проведених компетентною лабораторією виробника або, за його 

дорученням, іншою компетентною лабораторією).  

Призначений орган проводить експертизу заявки і робить висновок щодо відповідності 

конструкції вимогам регламенту; у разі позитивного висновку - видає заявнику сертифікат про 

дослідження конструкції. Сертифікат повинен містити висновки експертизи, умови його дії, 

дані, необхідні для ідентифікації схваленої конструкції, та у разі потреби опис функціонування 

виробу.  

Заявник зобов'язаний інформувати призначений орган, який видав сертифікат про 

дослідження конструкції, про будь-які модифікації схваленої конструкції. Якщо модифікації 

можуть вплинути на відповідність схваленої конструкції вимогам регламенту або умовам 

використання виробу, повинно бути отримане додаткове схвалення призначеного органу, яке 

додається до оригіналу сертифіката про дослідження конструкції.  
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Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам інформацію стосовно 

виданих та скасованих сертифікатів про дослідження конструкції і доповнень до них. 

Окремими регламентами можуть передбачатися інші заходи. 

13 Апеляції при оцінці відповідності згідно ТР 

Якщо за результатами оцінки відповідності призначений орган відмовляє заявнику у 

видачі сертифікат відповідності, то причини такої відмови повинні детально пояснюватись. 

Заявник має право подати апеляцію органу не пізніше одного місяця після одержання 

повідомлення про затверджене рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення. 

Для розгляду кожної апеляції наказом керівника призначеного органу створюється 

апеляційна комісія. 

Апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше одного місяця після її 

одержання. 

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи:  

− апеляцію виробника;  

− листування зі спірного питання між виробником та призначеним органом;  

− протоколи випробувань продукції;  

− зразки або фотознімки продукції;  

− технічну документацію на продукцію (за потреби). 

Призначений орган надає членам апеляційної комісії ці документи не пізніше ніж за два 

тижні до її засідання. 

Виробник має право бути заслуханим на засіданні апеляційної комісії. 

Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення 

мають бути присутніми в повному складі її члени. 

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень: 

− видати сертифікат відповідності; 

− відмовити у видачі сертифіката відповідності; 

− скасувати виданий сертифікат відповідності. 

Рішення апеляційної комісії письмово доводиться до відома виробника та призначеного 

органу. 

Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе виробник. 

В разі скасування призначеним органом прийнятого рішення, він у місячний термін 

відшкодовує виробнику його витрати, пов'язані з розглядом апеляції. 

Якщо призначений орган не відшкодує витрат у встановлений термін, то це питання 

вирішується у порядку, який передбачений чинним законодавством України. У разі незгоди з 

рішенням апеляційної комісії виробник має право у тижневий термін звернутися до комісії з 
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апеляцій Центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного 

регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. 
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Додаток Б. Форма декларації. 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ  

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ  

__________________________________________________________________________________ 
(повне найменування виробника або постачальника; 

 

__________________________________________________________________________________ 
їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)  

 

в особі ____________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)  

 

підтверджує, що ___________________________________________________________________, 
(повна назва контейнера, тип, марка, модель)  

 

який виготовляється згідно з ________________________________________________________, 
(назва та позначення документації)  

 
відповідає    Технічному регламенту    щодо   контейнерів    для    зберігання    та    захоронення  
 
 

радіоактивних відходів, а також ______________________________________________________ 
(назва та позначення нормативних документів, 

 

__________________________________________________________________________________ 
які в разі їх добровільного застосування є доказом  

 

__________________________________________________________________________________ 
відповідності контейнерів вимогам Технічного регламенту)  

 

і процедура оцінки відповідності проведена згідно з Технічним регламентом.  
 
Сертифікат відповідності* ___________________________________________________________ 

номер сертифіката, дата його реєстрації, 
 

 __________________________________________________________________________________ 
строк дії та назва, місцезнаходження  

 

__________________________________________________________________________________. 
призначеного органу з оцінки відповідності) 

 
Декларацію складено під цілковиту відповідальність  

виробника/уповноваженої особи/постачальника. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(непотрібне викреслити)  
 

_______________ _______________ ______________________ 

           (посада)                       (підпис)                  (ініціали та прізвище)  
 

МП _______________ 

(дата) 
 

| 

* За умови використання виробником модуля, в якому процедура оцінки відповідності контейнера здійснюється 
призначеним органом.  

Місце для позначки 
про реєстрацію 

декларації 
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Додаток В. Форма заявки. 

 

Керівнику  
призначеного органу  
 
 

ЗАЯВКА 

на проведення оцінки відповідності продукції 
вимогам технічного регламенту 

 
1.  

(найменування підприємства - заявника) 

 
(адреса, код ЄДРПОУ) 

 
 

в особі  
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)  

заявляє, що   
(назва продукції, код ДКПП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

 
яка (ий) виготовляється  

                                   (серійно, партіями (шт., тис. шт.,  

 
від № до № виробу), одноразово - № виробу, найменування підприємства - виробника) 

за   
(назва та позначення нормативного документа виробника)  

відповідає вимогам  
                                     (позначення нормативних документів) 

 
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених 
нормативних документів. 
2. Випробування з метою сертифікації просимо провести   
 

(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру), 

 
адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться) 

3.  Заявник зобов’язується: 
- виконувати усі умови оцінки відповідності; 
- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені 

сертифікатом відповідності; 
- сплатити всі витрати за проведення оцінки відповідності.  
4.  Додаткові відомості  
    
Керівник підприємства    

 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер    
 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

“___” _______________ 200   р. 

         М.П. 
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Додаток Г Форма сертифіката перевірки типу. 

 

Державний центр регулювання якості поставок та послуг 

Орган з добровільної сертифікації продукції CEPTATOM 

 

        СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ 
 

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № _______  

Термін дії з ________ по_______ 

 
Продукція    

 

Відповідає вимогам    
 

Виробник продукції    
 

 

Сертифікат видано     
 

Сертифікат видано органом з сертифікації продукції   ОС СЕРТАТОМ,  
    м. Київ, пр. Перемоги, 53 
    атестат акредитації № UA.PN.078  

                                                                                                  від 04.04.2005 р.   
 

На підставі    

Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів під час 
випуску з виробництва здійснюється шляхом нагляду за виготовленням (інспектування) 
 
Додаткова інформація   
 

Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність продукції вимогам нормативних 
документів, наведених у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути 
анульований рішенням Органу з сертифікації. 

 

Керівник органу  
з сертифікації            _____________  В.Е. Яновський 

         підпис  
Печатка  
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Додаток Д. Форма сертифіката відповідності УкрСЕПРО. 
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Додаток Е. Форма сертифіката відповідності СЕРТАТОМ. 

 

Державний центр регулювання якості поставок та послуг 

Орган з добровільної сертифікації продукції CEPTATOM 

 

        СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ 
 

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № _______  

Термін дії з ________ по_______ 

 
Продукція    

 

Відповідає вимогам  
 

Виробник продукції    
 

 

Сертифікат видано     
 

Сертифікат видано органом з сертифікації продукції   ОС СЕРТАТОМ,  
    м. Київ, пр. Перемоги, 53 
    атестат акредитації № UA.PN.078  

                                                                                                  від 04.04.2005 р.   
 

На підставі    

Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів під час 
випуску з виробництва здійснюється шляхом нагляду за виготовленням (інспектування) 
 
Додаткова інформація   
 

Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність продукції вимогам нормативних 
документів, наведених у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути 
анульований рішенням Органу з сертифікації. 

 

Керівник органу  
з сертифікації            _____________  В.Е. Яновський 

         підпис  
Печатка  

 

 

 
 


