ПРАВИЛА ОТРИМАННЯ
ПРАВА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗНАКОМ

1.Загальні положення
ДП "Укрметртестстандарт" – найпотужніший в Україні орган з оцінки
відповідності, що має власну випробувальну базу, визнаний в країнах СНД,
Європейському Союзі та світовою спільнотою, що має багаторічний досвід
оцінки відповідності продукції в національній системі сертифікації
УкрСЕПРО, міжнародній системі IECEE (МЕКСЕ), компетентність якого
підтверджена Національним агентством з акредитації України та
Європейською асоціацією з акредитації "ЕА", запроваджує власний Знак
відповідності продукції встановленим до неї вимогам (далі – Знак). Цей
Знак являє собою оригінальну композицію з літер латинської абетки UCSM
– абревіатури англомовної назви Ukraine Centre of Standardisation and
Metrology (в українській транслітерації – "УЦСМ").
Знак запроваджується з метою надання достовірної інформації
суспільству щодо безпеки та якості продукції та її відповідності вимогам
законодавчих актів України та нормативних документів.
Для споживача цей Знак є гарантією, що продукція пройшла
відповідний контроль та відповідає вимогам законодавства України та
задекларованим у маркуванні складу та властивостям.
Право маркування Знаком надається тільки продукції, щодо якої ДП
"Укрметртестстандарт" акредитований в національній та міжнародній
системах акредитації.
Право маркування Знаком продукції надається виробнику виключно за
його бажанням.
Знак є власністю ДП «Укрметртестстандарт», право його використання
іншими суб’єктами господарювання
підтверджується відповідним
сертифікатом та можливе виключно на підставі Угоди на право маркування
продукції Знаком. Неправомірне використання Знаку суб’єктами
господарювання переслідується відповідно до чинного законодавства.
Угода на право маркування продукції Знаком є документом, згідно з
яким ДП «Укрметртестстандарт» та виробник (постачальник) продукції
беруть на себе права та обов’язки, несуть відповідальність та поєднують
власні репутації з єдиною метою: запевнення споживача продукції в її повній
відповідності вимогам, які забезпечують її безпеку та відповідний рівень
якості.
Претендувати на отримання права маркування продукції Знаком може
виробник продукції, яка виробляється серійно, відповідає вимогам
законодавства України та нормативних документів, що поширюються на неї,
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а виробництво такої продукції має сертифіковану систему управління якістю
та безпечністю продукції.
2. Надання права маркування продукції Знаком
Для отримання права маркування продукції Знаком замовник подає до
ДП «Укрметртестстандарт» заявку встановленої форми.
Процедура оцінювання відповідності з метою отримання права
маркування продукції Знаком дозволяє ДП «Укрметртестстандарт» найбільш
повно, незалежно та неупереджено провести всі можливі перевірки
відповідності продукції встановленим до неї вимогам на всіх етапах її
життєвого циклу і, в загальному випадку, включає:
- аналіз наданої документації щодо продукції, її виробництва та
контролю, застосованих сировини та матеріалів;
- аналіз наявності претензій та рекламацій та стану задоволення вимог
споживача;
- відбір зразків з виробництва та/або оптової та роздрібної торгівлі;
- визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання
відповідності продукції вимогам, встановленим в законодавчих актах та
нормативних документах;
- оцінювання виробничого процесу та системи управління якістю та
безпекою;
- нагляд за продукцією, що маркується Знаком:
За позитивних результатів оцінювання документації, перевірки
виробництва, проведених випробувань ДП «Укрметртестстандарт» приймає
рішення про можливість надання замовнику права маркування продукції
Знаком , укладає відповідну угоду та видає сертифікат на право маркування
Знаком (далі – Сертифікат). Після цього замовник має право використовувати
Знак для маркування своєї продукції. Термін дії Знака не обмежується.
Примітка: Якщо заявлена продукція серійного виробництва раніше
пройшла процедуру сертифікації або реєстрації декларації в ДП
"Укрметртестстандарт", то при прийнятті рішення щодо надання права
на маркування продукції Знаком зараховуються результати виконання робіт
з сертифікації та декларування.
Якщо власник Сертифіката прийняв рішення про розширення
модельного ряду (асортименту) продукції, її модифікації чи зміни рецептури
продукції, яка має право маркування Знаком, для збереження такого права
виробник повинен повідомити ДП "Укрметртестстандарт" про здійснені
зміни. За необхідності ДП "Укрметртестстандарт" може вимагати проведення
додаткових випробувань такої продукції.
Власник Сертифіката, за необхідності, повинен зберігати зразки, що
пройшли контроль (випробування), та в будь-який час безкоштовно надати
на вимогу ДП "Укрметртестстандарт" з метою порівняння з ними розміщеної
на ринку продукції.
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Власник Сертифіката може використовувати Знак виключно для
продукції,
оцінка
відповідності
якої
була
проведена
ДП
"Укрметртестстандарт".
Власник Сертифіката має право використовувати Знак шляхом
нанесення на продукцію, пакування, рекламні матеріали, інформування в
текстових матеріалах та посиланнях в ЗМІ.
3. Нагляд за виробництвом продукції, маркованої Знаком
Для підтримання можливості використання Знаку власник Сертифіката
має забезпечити умови для проведення ДП "Укрметртестстандарт"
процедури
нагляду, яка включає в себе контрольні випробовування
продукції та перевірку виробництва (системи управління). Періодичність
контрольних випробувань та перевірки виробництва встановлюється ДП
"Укрметртестстандарт" в залежності від виду продукції, стану та умов її
виробництва і контролю, але не рідше одного разу на 6 – 12 місяців.
ДП "Укрметртестстандарт" для проведення випробувань може
відбирати продукцію як з виробництва, так і з оптових складів та
торговельної мережі.
Примітка: Якщо заявлена продукція та системи управління
сертифіковані (або продукція пройшла процедуру реєстрації декларації) в
ДП "Укрметртестстандарт", то при проведенні нагляду зараховуються
результати виконання робіт з технічного нагляду за сертифікованою та
декларованою продукцією.
Консультації з питання отримання права на маркування продукції
Знаком надаються відповідними структурними підрозділами ДП
"Укрметртестстандарт" (дивись розділ "Довідкові телефони ДП
"Укрметртестстандарт" ).

