
Перелік документів на допуск продукції до виробництва і 
застосування при додаванні до її складу нових присадок, 

добавок чи інших речовин 

 

 

Для отримання рішення відомчої комісії з питань виробництва, 
постачання та застосування палив, олив, мастил та спеціальних рідин та 
додатків (присадок) до них щодо допуску продукції до виробництва і 
застосування при додаванні до її складу нових присадок, добавок чи 
інших речовин необхідно: 

1. Гарантійний лист на проведення робіт з допуску продукції до 
виробництва і застосування при додаванні до її складу нових присадок, 
добавок чи інших речовин (наводиться нормативний документ на продукцію, 
до складу якої планується додавання, марки добавок присадок чи інших ПММ, 
які плануються додавати до ПММ, зазначається перелік інших нормативно-
технічних документів, що додається до цього гарантійного листа). 

2. Документація на виробництво первинної продукції, до складу якої 
планується додавання (акт приймання дослідної партії згідно ДСТУ 4311, акт 
постановки продукції на серійне виробництво, технологічний регламент чи 
інший документ на виробництво). 

3. Актуалізовані технічні умови на продукцію. 
4. Документи про гігієнічну (ветеринарну, фітосанітарну та ін.) 

реєстрацію продукції 
5. Інформація про продукцію, що планується до додавання (паспорт 

та/або сертифікат якості, лист-безпеки, лист з технічними даними, висновок 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо) 

6. Відомості про підприємство-замовника (завірені копії): довідка про 
реєстрацію підприємства, свідоцтво про держреєстрацію підприємства, 
свідоцтво платника податків. 

7. Зразки продукції (без доданого ПММ) и зразки ПММ, що 
плануються до додавання та, у разі необхідності, зразки продукції з доданим у 
певних концентраціях ПММ. Необхідність додавання додаткового 
погоджується з тим, хто планується виконувати роботи щодо допуску. 

 

 

 



Порядок проведення робіт щодо допуску продукції до виробництва і 
застосування при додаванні до її складу нових присадок, добавок чи 
інших речовин: 

1. Надання гарантійного листа. 
2. Оформлення договору на проведення робіт щодо допуску продукції 

до виробництва і застосування при додаванні до її складу нових присадок, 
добавок чи інших речовин, та її оплата замовником. 

3. Складання програми щодо проведення робіт з допуску продукції до 
виробництва і застосування при додаванні до її складу нових присадок, 
добавок чи інших речовин та отримання Рішення з допуску. 

4. Аналіз наданої документації. 
5. Ідентифікація продукції, наданої на проведення робіт з допуску та 

отримання Рішення з допуску.  
6. Проведення робіт з встановлення оптимальних концентрацій 

додавання присадок, добавок для проведення робіт з допуску продукції до 
виробництва і застосування при додаванні до її складу нових присадок, 
добавок чи інших речовин 

7. Випробування наданих зразків продукції в акредитованій 
випробувальній лабораторії (окремо без доданих ПММ та окремо з доданими 
у певних концентраціях ПММ). 

8. Аналіз одержаних результатів і ухвалення рішення про можливість 
видачі Рішення з допуску. 

 

 


