
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ТОВАРОСУПРОВОДЖУВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 
Металопрокат: сертифікат якості (надається виробником). 
 
Металовироби, буровий інструмент: сертифікат якості або паспорта (надається 
виробником), креслення (виготовлені замовником або узгоджені замовником). 
 
Ліс та вироби з деревини: карантинний сертифікат (регіональне відділення 
Держпродспоживслужби), протокол радіологічних досліджень (регіональне відділення 
Держагенства лісових ресурсів або регіональне відділення МОЗ України), витяги ТУ (від 
виробника). 
 
Сипучі будматеріали: сертифікат якості або паспорт (надається виробником), 
радіологічний протокол (регіональне відділення МОЗ України). 
 
Меблі: сертифікат якості (надається виробником), інструкція монтажу або паспорт 
(надається виробником), висновок СЕС (регіональне відділення МОЗ України). 
 
Кабельнопровідникова продукція: сертифікат якості, витяги з ТУ (надається 
виробником). 
 
Електродвигуни та електрообладнання: паспорт (надається виробником), сертифікат 
відповідності (надається органом сертифікації, стандартизації і метрології), ТУ та 
керівництво з експлуатації (надається виробником), дозвіл Держпромнагляду на 
високовольтне та вибухонебезпечне використання. 
 
Гірничошахтне обладнання: паспорт (надається виробником), дозвіл на використання 
Держпраці, сертифікат відповідності (надається органом сертифікації, стандартизації і 
метрології), висновок СЕС надається (регіональне відділення МОЗ України), креслення 
(виготовлені замовником або узгоджені замовником), інструкція з експлуатації (надається 
виробником), ТУ (надається виробником), перелік Запасних частин «ЗІП» (якщо зазначений 
договором надається виробником). 
 
Вимірювальні пристрої: паспорт (надається виробником), сертифікат відповідності 
(надається органом сертифікації, стандартизації і метрології) , гарантійний талон (надається 
виробником), сертифікат відповідності типу за модулем перевірки (надається органом 
сертифікації, стандартизації і метрології). 
 
Технічні газові суміші: паспорт якості на партію (надається виробником), витяги з 
ТУ(надається виробником). 
 
Хімія: паспорт або сертифікат якості (надається виробником), висновок СЕС (регіональне 
відділення МОЗ України). 
 
Хімія (прекурсори): карта даних небезпечного фактору (МОЗ України), висновок СЕС 
(регіональне відділення МОЗ України ), сертифікат якості або паспорт (надається 
виробником). 
 
ЗІЗ (засоби гігієни та спецодяг): сертифікат експертизи типу (регіональне відділення 
стандартизації,  метрології та сертифікації), декларація про відповідність (надається 
постачальнику незалежним акредитованим органом оцінки відповідності технічному 
регламенту), висновок СЕС (регіональне відділення МОЗ України або ДС України з питань 



безпечності харчових продуктів та захисту споживачів), паспорт на партію (надається 
виробником). 
 
Канцтовари: висновок СЕС ( регіональне відділення МОЗ України ). 
 
Побутова техніка: інструкція з експлуатації та паспорт с заповненим гарантійним талоном 
(надається постачальником), висновок СЕС (регіональне відділення МОЗ України). 
 
Нафтопродукти: паспорт якості (надається виробником), сертифікат відповідності 
(надається постачальнику органом з оцінки відповідності технічним регламентам). 
 
Молоко: декларація виробника (якісне посвідчення), витяги з ТУ с засвідченням їх 
чинності та реєстрації у встановленим законом порядку (надається виробником). 
 
Вода: паспорта та сертифікати якості (надається виробником), витяги з ТУ с засвідченням 
їх чинності та реєстрації у встановленим законом порядку (надається виробником). 
 


