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ЗАЯВКА
на проведення сертифікації системи управління в Системі “УКРЕКСПЕРТИЗА”

APPLICATION FORM
 for management system  certification  in "UKREKSPERTYZA" system 

№ Керівнику органу з оцінки відповідності 
ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА» 

Єрмоленко К. О. / To the Head of Certification 
Body “ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE 
“UKREKSPERTYZA” LLC Yermolenko K. O., 

Від/
from

I Загальні відомості про підприємство-заявника /General information about the applicant company

1. Ідентифікаційні дані заявника/applicant identification details
Назва підприємства-заявника /Name of 
the applicant company

Юридична адреса підприємства /The 
legal address of the company

Фактична адреса підприємства /  Actual 
location address of the company

Адреса виробництва (надання послуг) / 
Production address (service provision)

Керівник підприємства (посада, ПІБ) 
/Head of the company (position, name)

Контактний телефон 
/Contact phone

E-mail:

код ЄДРПОУ/ Code 
EDRPOU (USREOU)

ІПН / IIN

Розрахунковий рахунок / 
Current account

МФО / bank code

2. Просить провести /Requests to provide - первинну сертифікацію системи управління / initial

certification of management system;
- повторну сертифікацію / re-certification of management

system;

- розширення сфери сертифікації /expansion of the scope of
certification;

3. Стандарт, на відповідність якому
передбачено  сертифікувати  систему
управління  /The  standard,  according  to  
which,  is  provided to evaluate the management  
system

- ДСТУ ISO 9001; - ISO 9001;

- ДСТУ ISO 14001; - ISO 14001;

- ДСТУ OHSAS 18001; - ISO 22000;

- ДСТУ ISO 22000; - ISO 45001;

4. Сфера сертифікації(назва продукції
(послуг, робіт), коди ДКПП) /Scope of
certification
( name of the product (services, works), DKPP 
(State Classifier of Goods and Services) code )

5. Перелік  виробничих  ділянок,  що  охоплені  системою  управління  та  знаходяться  за
основною адресою (адресою виробництва): /List of production sites, covered by the management system and

located at the main address (production address):
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5a) 
Найменування /Name

5b) Чисельність 
персоналу /Number of staff

5c) Вид діяльності (основні технологічні процеси) /Type of 
activity (main technological processes)

6. Наявність інших
виробничих ділянок:*
/Availability of other production
sites:*

- так/yes
- ні/no

*Якщо «так», необхідно зазначити п. 6а)-
6с) (по кожній виробничій ділянці окремо):
*If "yes", it is necessary to mention clauses 6a)
-6c) (for each production area separately):

6a) Найменування, 
адреса /Name, address

6b) Чисельність 
персоналу /Number of staff

6c) Вид діяльності (основні технологічні процеси) /Type of 
activity (main technological processes)

Найменування, 
адреса /Name, address

Чисельність персоналу /Number 
of staff

Вид діяльності (основні технологічні процеси) /Type of 
activity (main technological processes)

Найменування, 
адреса /Name, address

Чисельність персоналу /Number 
of staff

Вид діяльності (основні технологічні процеси) /Type of 
activity (main technological processes)

II. Особливості робочих процесів та зайнятості персоналу (при наявності зазначених
факторів) / Special aspects of working processes and  staff workload (in the presence of mentioned factors)
1. Загальна кількість персоналу всіх виробничих ділянок, чол. /Total
number of personnel of all production sites, people.

2. Наявність неповного
робочого дня /Part-time work

Кількість працівників, що працюють 
неповний робочий день, чол. /Number 
of employees working part-time, persons.

Тривалість часу скороченого 
робочого дня, год /Duration of  

the reduced working day, h

3. Наявність персоналу з
однаковими
функціями /Availability of
personnel with the same functions

Кількість працівників, що виконують 
однакові функції, чол. /Number of  

employees performing the same functions,  
person.

Короткий опис функцій /Brief  
description of functions

4. Наявність позмінної
роботи /Shift work

Кількість працівників в зміні, 
чол. /Number of  employees per shift,  

person .

Графік роботи змін /Shift  
schedule

5. Наявність тимчасових та
низькокваліфікованих
працівників /Availability of
temporary and low-skilled workers

Кількість тимчасових 
некваліфікованих працівників, чол. 

/Number of temporary and low-skilled  
workers, person.

Короткий опис робіт /Brief  
description of works
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III. Відомості щодо системи управління на підприємстві /Information about the management system of
the company
1. Рік  впровадження  системи  управління  (інтегрованої
системи) на підприємстві на відповідність вимогам стандарту:
/Year of implementation of the management system (integrated system) in the
company for compliance with the requirements of the standard:

ISO 9001            ISO 14001        OHSAS 18001            ISO 22000           ISO 45001
2. Наявність інших системи управління (якщо «так», необхідно
зазначити п. 2а)-2c)): /The presence of other management systems (if "yes", it is
necessary to mention clauses 2a) -2c)):

- так/yes
- ні/no

2a) Позначення стандарту /Standard 
designation
2b) Наявність сертифікату 
(його номер та термі дії) / Existence 
of certificate (its number and period of 
validity)
2c) Сфера сертифікації /Scope of 
certification

3. Загальний опис системи управління міститься в наступних основних документах:
(позначення  та  назва  основних документів  підприємства)  /A general  description  of  the  management  system  is
contained in the following main documents:(designation and name of the main documents of the company)

4. Процеси/види діяльності,  що виконуються на умовах аутсорсингу
/Processes /types of activity performed under the conditions of outsourcing

- так/yes - ні/no

4a) Процес 
/process

4b) Виконавець 
/Performer

4c) Причина застосування 
аутсорсингу /The reason for using 
outsourcing
4d) Адреса  виробничої  ділянки 
аутсорсингу  /Address  of  outsourcing  
manufacturing division
5. * Інформація щодо системи управління ISO 22000  /Information concerning ISO 22000 management system
5a) Для якої групи продуктів 
реалізується НАССР-дослідження?
* /For which groups of product are
HACCP-research implemented?
5b) Скільки НАССР-планів має 
організація?* /How many HACCP plans 
does an organization have? *
5c) Вкажіть номер критичного 
контрольного номера та оперативні 
програми* /Please specify the critical 
reference number and operational program 
number
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IV. Інша інформація /Other Information

1. Чи було проведено консультації з питань
системи  управління,  якщо  так,  то  ким:
/Have management consultations been hold, if yes, by
whom

2. Мова(и) спілкування персоналу: /Language
(s) of staff communication:

- українська      - русский - English

3. Додаткова інформація та/або побажання заявника /Additional information and / or wishes of the applicant

4. Керівний склад та уповноважені особи, що відповідають за систему управління підприємства-
заявника /senior executives and authorized persons responsible for the management system of the applicant company

Посада /Position Прізвище, ім’я, по-батькові /Full  
Name

E-mail  Контактний 
телефон /Contact phone

5. Необхідність підготовки договорів на мові: /On what language it is moore comfortable to prepare the contract?:

- українська /ukrainian - англійська/English - двомовний договір/bilingual contract

6. Відомості щодо оформлення сертифікату: /Information about  certificate issuing

Сертифікат оформити мовою: /On what 
language Certificate must be issued? :

- українською/ukrainian
- англійською /english

Зазначити кількість копій сертифікату, шт 
/Please specify the number of copies of the certificate, pcs

7. Заявник зобов’язується: /Applicant undertakes:

- відповідати вимогам сертифікації ; /meet the requirements of certification;
- уживати всі необхідні заходи для проведення аудитів; /take all necessary steps to carry out audits
- погоджуватися щодо участі спостерігачів (наприклад, персонал органу з акредитації або
аудитори-стажисти); /to agree on the participation of observers (for example, the staff of the accreditation body or 
auditor-in-training);
- сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням робіт з сертифікації, незалежно від їх
результатів /to pay all expenses related to the certification works, regardless of their results.
- надати разом з заявкою весь пакет необхідних документів /provide with the application all the package of
necessary documents

Уповноважені особи підприємства-заявника /Authorized persons of the applicant company

Керівник підприємства 
/Head of the company

__________________________________________________________

(підпис/signature)
ініціали та прізвище /initials and surname

Дата  заповнення:  (дд.мм.рррр) 
/Date of filling: (dd.mm.yyyy)
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