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1. Це Положення про порядок видачі Асоціацією "ДжіЕс1 Україна" дубліката Свідоцтва 

про присвоєння Номера GS1 (далі – Положення) визначає порядок і процедури видачі 

Асоціацією "ДжіЕс1 Україна" дубліката Свідоцтва про присвоєння Номера GS1 відповідно до 

рішення Ради директорів Асоціації "ДжіЕс1 Україна" від 30.11.2011 р. 

2. Термін "дублікат Свідоцтва про присвоєння Номера GS1", що застосовується у 

цьому Положенні, означає офіційний документ, який Асоціація "ДжіЕс1 Україна" в установленому 

порядку видає Учасникові на заміну втраченого (загубленого) ним оригіналу Свідоцтва про 

присвоєння Номера GS1 встановленої форми. 

3. У випадку втрати Учасником виданого йому раніше оригіналу відповідного Свідоцтва 

про присвоєння Номера GS1 Асоціація може видати Учаснику дублікат Свідоцтва про 

присвоєння Номера GS1 (далі по тексту – дублікат Свідоцтва) в порядку, встановленому цим 

Положенням.  

Виданий Асоціацією дублікат Свідоцтва є документом, що офіційно посвідчує право 

Учасника застосовувати присвоєний Номер GS1, оскільки втрачений оригінал Свідоцтва 

вважається недійсним. 

4. У випадку втрати дубліката Свідоцтва, Учасник може отримати новий відповідний 

дублікат в порядку, встановленому цим Положенням, при цьому втрачений дублікат Свідоцтва 

вважається недійсним. 

5 Асоціація може видати дублікат Свідоцтва тільки за умови, якщо Учасник в письмовій 

формі заявив про втрату оригінала чи дубліката Свідоцтва про присвоєння Номера GS1. З 

моменту реєстрації Асоціацією такої заяви Учасника відповідний виданий йому оригінал або 

дублікат Свідоцтва вважається недійсним. 

6. У разі виявлення (знаходження) оригіналу або дубліката Свідоцтва, що був заявлений 

як втрачений, Учасник в місячний термін повертає його Асоціації. 

7. У разі необхідності перереєстрації Номера GS1, право застосування якого засвідчено 

виданим Асоціацією дублікатом Свідоцтва, а також у разі остаточного припинення Учасником 

застосування такого Номера GS1, Учасник повертає Асоціації відповідний дублікат Свідоцтва. 

8. Асоціація "ДжіЕс1 Україна" не видає дублікати Свідоцтв спрощеної форми та Свідоцтв у 

формі електронного повідомлення, передбачених чинними типовими Додатковими угодами до 

Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України “ДжіЕс1 Україна” та 

участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 (далі Договір). 

9. Асоціація "ДжіЕс1 Україна" не видає дублікат Свідоцтва у випадку, якщо найменування 

Учасника, вказане у втраченому Свідоцтві, в подальшому було змінено. 

У випадку втрати такого Свідоцтва Учасник, письмово заявивши про втрату, може в 

порядку перереєстрації відповідного Номера GS1 отримати нове Свідоцтво, у якому буде 

вказано теперішнє найменування Учасника.  

10. Для отримання дубліката втраченого Свідоцтва Учасник подає Асоціації Заявку на 

коригування відомостей щодо Свідоцтва про присвоєний Номер GS1 у зв'язку з видачею 

дубліката такого Свідоцтва (далі – Заявка на дублікат) у складі Переліку таких Заявок за 

формою, встановленою у Додатку 1, та сплачує річний періодичний членський внесок, 

передбачений укладеною Додатковою угодою до Договору за формою 1 або 2. Оплата внеску 

здійснюється без ПДВ в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, 

встановленим Національним банком України на день оплати, з наступним формулюванням 

призначення платежу: «Річний періодичний членський внесок згідно з Договором №_____ від 

«___» _________ ______ р., без ПДВ» 
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11.1 Заповнення Переліку Заявок на дублікат здійснюється українською мовою 

машинописним текстом або друкованими літерами. 

11.2 У Переліку Заявок на дублікат повинні бути обов’язково вказані: 

- номер Договору, згідно з яким подається Заявка; 

- найменування Учасника, яке повинно співпадати зі скороченим найменуванням, 

вказаним в Реєстраційній картці Учасника; 

- номер Заявки, який є цифровим і повинен забезпечувати однозначну ідентифікацію 

заявки в межах Договору; Заявки на дублікат нумеруються так само, як і всі інші заявки: 

послідовно, по мірі подання заявок до Асоціації протягом дії Договору, перереєстрація 

асоційованого членства суб'єкта господарювання не впливає на послідовність нумерації заявок. 

- Номер GS1, оригінал або дублікат Свідоцтва про присвоєння якого втрачений;  

- дата заповнення Переліку Заявок на дублікат. 

11.3 Перелік Заявок на дублікат повинен бути підписаний керівником або іншою 

уповноваженою особою суб'єкта господарювання та завірений печаткою. Перелік Заявок на 

дублікат може бути поданий без печатки тільки фізичною особою-підприємцем, що не має 

особистої печатки, із зазначенням про це у Заявці (б/п). 

12. Умови і терміни реєстрації, розгляду Заявки на дублікат та видачі дублікату Свідоцтва 

аналогічні умовам і термінам, визначеним Договором для заявок на присвоєння і перереєстрацію 

Номерів GS1, а саме: 

13.1 Заявка на дублікат реєструється в день надходження до Асоціації за умови її 

належного оформлення. Попередній розгляд Заявки на дублікат на предмет її належного 

оформлення здійснюється фахівцями Асоціації чи іншими уповноваженими особами. 

Неправильно оформлена або нерозбірливо заповнена Заявка на дублікат не реєструється і 

негайно повертається Учасникові для усунення недоліків. Така заявка реєструється днем, коли 

Учасник подасть нову редакцію заявки, в якій будуть усунені всі виявлені недоліки. 

13.2 У разі виявлення під час обробки зареєстрованої Заявки на дублікат недостатності, 

неточності поданої в заявці інформації Асоціація негайно повідомляє про це Учасника та 

припиняє роботу із такою заявкою. Поновлення роботи над Заявкою на дублікат починається з 

наступного робочого дня, що слідує за днем подання Учасником виправленої заявки, у якій 

усунені виявлені недоліки. 

13.3 Коригування відомостей щодо Свідоцтва про присвоєний Номер GS1 у зв'язку з 

видачею дубліката такого Свідоцтва, та виготовлення відповідного дубліката Свідоцтва 

здійснюється Асоціацією в тижневий строк, починаючи з наступного робочого дня після дня 

реєстрації Заявки на дублікат та надходження від Учасника відповідних членських внесків. Цей 

строк подовжується на кількість повних робочих днів призупинення роботи над заявкою з підстав, 

передбачених п. 13.2 цього Положення. 

14. Асоціація видає Учаснику виготовлені дублікати Свідоцтв за його зверненням. Не 

запитані і не отримані Учасником дублікати Свідоцтв, що накопичились в Асоціації, 

відправляються Асоціацією двічі на рік рекомендованим листом на поштову адресу Учасника, 

вказану у Реєстраційній картці. 
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Додаток 1. Форма Переліку заявок на коригування відомостей щодо Свідоцтва про 

присвоєний Номер GS1 у зв'язку з видачею дубліката такого Свідоцтва 

Підстава для подання: Договір №_____ 

ПЕРЕЛІК ЗАЯВОК 

на коригування відомостей щодо Свідоцтва про присвоєний Номер GS1 у зв'язку з 

видачею дубліката такого Свідоцтва 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(найменування Учасника) 
цим підтверджує втрату отриманих ним (нею) оригіналів та (або) дублікатів Свідоцтв про 
присвоєння вказаних нижче Номерів GS1, у зв'язку з чим такі Свідоцтва чи їх дублікати є 
недійсними, та зобов'язується у разі виявлення втрачених Свідоцтв чи їх дублікатів повернути їх 
Асоціації в місячний строк. 

№ Заявки на 
коригування 

відомостей щодо 
Свідоцтва

1 

Номер GS1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Нумерація всіх заявок продовжується послідовно протягом строку дії Договору. 

Керівник   ___________________  ___________________________________ 
    (підпис)                                             ( прізвище) 

 М.П.    Дата заповнення: "____" ______________ 20__ р. 


