
 

Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої 
сфери обігу 

 

Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” 
 

Версія 1.0 (лютий 2010 р.) 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої 

сфери обігу  
 

Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” 
 

Версія 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
Асоціація Товарної Нумерації України “ДжіЕс1 Україна” 

2010 

 



Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Версія 1.0, лютий 2010 р. 

Весь зміст є об’єктом авторських прав 2 

 
ПЕРЕДМОВА 
 
1 РОЗРОБЛЕНО Асоціацією Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" 

 
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ постановою Ради Директорів Асоціації 
"ДжіЕс1 Україна" від 28 лютого 2010 р. № 01. 
 
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (із скасуванням нормативно-технічного документа “Кодування торгових 
одиниць кодами EAN.UCC. Специфікації "ЄАН-УКРАЇІНА" в редакції 2000 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правові застереження 
Докладено всіх зусиль для забезпечення правильного подання стандартів GS1 у цьому документі, проте GS1 й інші 

сторони, що брали участь у створенні цього документа, СТВЕРДЖУЮТЬ, що цей документ не містить безпосередньо чи 
опосередковано висловлених гарантій точності або придатності його використання для тих чи інших цілей, і 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ від будь-якої безпосередньої чи опосередкованої відповідальності за збитки чи шкоду, пов'язані з 
використанням цього документа. Цей документ може бути модифіковано у зв'язку з розвитком технологій, змінами 
стандартів, або внаслідок нових правових вимог. 

Деякі назви продуктів та компаній, згадані у цьому документі, можуть являти собою незареєстровані та (або) 
зареєстровані торговельні марки відповідних компаній. 

Право власності на цей документ належить Асоціації "ДжіЕс1 Україна". Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати 
документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Асоціації "ДжіЕс1 Україна" 
заборонено. 

© Асоціація "ДжіЕс1 Україна", 2010 



 Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” 

ЗМІСТ 
 

1. Вступ...........................................................................................................................................................4 

2. Загальні положення .................................................................................................................................4 

3. Сфера застосування................................................................................................................................5 

4. Нормативні посилання............................................................................................................................5 

5. Внутрішня (в межах суб’єкта господарювання) нумерація товарних позицій фіксованої 
кількості номерами RCN-8 ...............................................................................................................................5 

5.1 Опис застосування .................................................................................................................................5 
5.2 Структури унікальних в межах суб’єкта господарювання номерів RCN-8.........................................6 
5.3 Технічні вимоги носія даних...................................................................................................................6 

6. Внутрішня (в межах суб’єкта господарювання) нумерація товарних позицій фіксованої та 
змінної кількості номерами RCN-13...............................................................................................................6 

6.1 Опис застосування .................................................................................................................................6 
6.2 Структури унікальних в межах суб’єкта господарювання номерів RCN-13.......................................7 
6.3 Технічні вимоги носія даних...................................................................................................................7 

7. Ідентифікація товарних позицій змінної кількості, які постачають для роздрібного продажу 
під торговельною маркою виробника (постачальника) ............................................................................8 

7.1 Опис застосування .................................................................................................................................8 
7.2 Структури унікальних в межах України номерів VMN-13 ....................................................................8 
7.3 Технічні вимоги носія даних...................................................................................................................9 
7.4 Вимоги до застосовної програмної обробки.........................................................................................9 
7.5 Відповідальність за присвоєння унікального в межах України номера VMN-13 .............................10 
7.6 Строк резервування унікального в межах України номера VMN-13 ................................................10 

8. Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу, які не повинні бути застосовані на 
території України .............................................................................................................................................11 

9. Додаток Б (довідковий). Основні джерела та література ..............................................................12 

© Асоціація “ДжіЕс1 Україна” 2010 3



Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Версія 1.0, лютий 2010 р. 

1. Вступ 

Система стандартів GS1 розроблена з метою подолати обмеження, які накладає 
застосування внутрішньовиробничих, організаційних або галузевих систем кодування, значно 
підвищити ефективності торгівлі та її відповідність потребам споживачів. Основою всіх 
стандартів GS1 є незначуща система нумерації, яка гарантує, що номери GS1 забезпечують 
унікальну ідентифікацію і не можуть випадково повторюватись.  

Систему стандартів GS1 на всесвітньому рівні адмініструє міжнародна асоціація GS1, яка 
за своїм статусом є некомерційною неурядовою організацією. Згідно зі Статутом, метою та 
принципами діяльності асоціації GS1, її офіційним представником у кожній окремій країні чи 
групі країн може бути лише одна національна організація, що є членом GS1 та уповноважена 
адмініструвати всесвітню Систему GS1 у межах своєї територіальної компетенції (Організація-
член GS1). На території України такі виключні повноваження має Асоціація Товарної Нумерації 
України "ДжіЕс1 Україна", що надалі у цьому документі іменуватиметься як Асоціація "ДжіЕс1 
Україна". Відповідно до свого статусу Організації-члена GS1 та на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.12.1994 р. №821 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.05.2007 р. №744), Асоціація "ДжіЕс1 Україна" уповноважена 
представляти в GS1 й інших міжнародних організаціях інтереси українських виробників і 
дистриб'юторів, що входять до складу її асоційованих членів та користуються стандартами 
GS1 у галузі автоматичної ідентифікації та штрихового кодування. 

Деякі застосунки Системи GS1 зумовлюють ідентифікацію товарної позиції тільки у 
територіально обмежених середовищах (тобто у межах певної географічної території або у 
межах певного суб’єкта господарювання). Для ідентифікації товарних позицій у таких 
застосунках можуть бути використані ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу.  

Для територіально обмежених застосунків ідентифікації Системи GS1 зарезервовані 
Префікси GS1-8 0 та 2, а також Префікси GS1 02, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 та 29. Кожна 
Організація-член GS1 уповноважена визначати призначення кожного із цих Префіксів GS1 на 
території, на яку поширюються її повноваження. 

Зокрема, Організація-член GS1 повинна призначити один чи кілька зазначених Префіксів 
GS1 для ідентифікації товарних позицій змінної кількості; частину визначених Префіксами GS1 
02, 20 – 29 нумерувальних ресурсів Організація-член GS1 повинна зробити доступною 
суб’єктам господарювання для їх внутрішніх застосунків. 

Система GS1 також передбачає застосування ідентифікаційних номерів GS1 обмеженої 
сфери обігу в запроваджених Організаціями-членами GS1 технічних рішеннях, які у межах 
території, на яку поширюються повноваження відповідної Організації-члена GS1, 
забезпечують унікальну ідентифікацію товарних позицій змінної кількості, що постачають для 
роздрібного продажу під торгівельною маркою постачальника (виробника). Для запровадження 
таких технічних рішень Організація-член GS1 повинна організувати присвоєння відповідних 
номерів GS1 на національному рівні. 

Ці Специфікації Асоціації "ДжіЕс1 Україна” "Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери 
обігу” в редакції версії 1.0 (надалі по тексту іменуватимуться як Специфікації) встановлюють 
вимоги до застосування суб’єктами господарювання на території України ідентифікаційних 
номерів GS1 обмеженої сфери обігу, визначені Асоціацією “ДжіЕс1 Україна” відповідно до 
своїх обов’язків та повноважень та згідно вимог, настанов і рекомендацій організації GS1 
стосовно діяльності її Організацій-членів. Зокрема, положення цих Специфікацій відповідають 
загальним нормам щодо ідентифікаційних номерів GS1 обмеженої сфери обігу, встановленим 
у документі GS1 General Specifications, Version 9.0 Issue 1, Jan-2009 – Section 2. Application 
identification (Загальні технічні умови GS1, версія 9.0, публікація 2, січень 2009 р. – Розділ 2. 
Застосунки ідентифікації) [1]. 

2. Загальні положення 

Ці Специфікації є стандартом Асоціації "ДжіЕс1 Україна", який визначає вимоги до 
застосування суб’єктами господарювання на території України восьмирозрядних 
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ідентифікаційних номерів GS1 обмеженої сфери обігу з Префіксами GS1-8 0 і 2, та 
тринадцятирозрядних ідентифікаційних номерів GS1 обмеженої сфери обігу з Префіксами 
GS1 02, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 та 29. 

Зміни та доповнення до цих Специфікацій вносять на підставі оновлень нормативних 
документів організації GS1, національних та міжнародних стандартів, нормативних документів 
Асоціації "ДжіЕс1 Україна". Специфікації із внесеними змінами в редакції нової версії 
затверджує у встановленому порядку Рада директорів Асоціації "ДжіЕс1 Україна". 

3. Сфера застосування 

Ці Специфікації призначені для використання всіма суб’єктами господарювання у 
виробничій, торговій, управлінській, науковій, розробницькій або іншій діяльності, пов’язаній із 
застосуванням Системи GS1 в Україні. 

Положення 5. та 6. цих Специфікацій поширюються на товарні позиції та інші облікові 
об’єкти, які ідентифікують в межах окремого суб’єкта господарювання на території України 
“внутрішніми” ідентифікаційними номерами GS1. 

Положення 7. цих Специфікацій поширюються на товарні позиції змінної кількості, які на 
території України постачають для роздрібного продажу під торговельною маркою виробника 
(постачальника). 

4. Нормативні посилання 

В цих Специфікаціях використано терміни, встановлені в нормативному документі 
Термінологія Системи GS1. Специфікації Асоціації "ДжіЕс1 Україна” (версія 1.0, червень 2008 р.) 

В цих Специфікаціях є посилання на такі нормативні документи Асоціації “ДжіЕс1 Україна”: 

Положення про штрихове кодування та участь у всесвітній системі GS1 в Україні (в 
редакції, затвердженій рішенням Ради директорів Асоціації "ДжіЕс1 Україна" від 07.02.2007 р.) 

Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників Системи GS1 в 
Україні (версія 3.0, березень 2009 р.) 

Глобальний номер товарної позиції (номер GTIN). Правила застосування. Специфікації 
Асоціації “ДжіЕс1 Україна” (версія 2.0, лютий 2010 р.) 

5. Внутрішня (в межах суб’єкта господарювання) нумерація 
товарних позицій фіксованої кількості номерами RCN-8 

5.1 Опис застосування 
Будь-який суб’єкт господарювання на території України може застосовувати для 

внутрішньої (в межах цього суб’єкта господарювання) нумерації товарних позицій фіксованої 
кількості ідентифікаційні номери обмеженої сфери обігу RCN-8 з Префіксами GS1-8 0 та 2. 

Застосування таких номерів RCN-8 дає суб’єктові господарювання можливість маркувати 
товарні позиції, розповсюдження яких здійснюється у межах цього суб’єкта господарювання, 
штрихкодовими позначками EAN-8. 

Присвоєний суб’єктом господарювання ідентифікаційний номер RCN-8 з Префіксом GS1-8 
0 або 2 не забезпечує унікальної ідентифікації товарної позиції за межами цього суб’єкта 
господарювання. Маркована штрихкодовою позначкою із таким номером RCN-8 товарна 
позиція не повинна постачатись за межі суб’єкта господарювання, який присвоїв цей номер 
RCN-8. 

Примітка 1. Окрім ідентифікації товарної позиції, ідентифікаційний номер RCN-8 з Префіксом GS1-8 
0 або 2 у межах суб’єкта господарювання може бути використаний у будь-яких застосунках.  

Примітка 2. Застосування номера RCN-8 з Префіксом GS1 0 може забезпечити швидше введення 
ідентифікаційного номера з клавіатури. 

5© Асоціація “ДжіЕс1 Україна” 2010 



Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Версія 1.0, лютий 2010 р. 

Примітка 3. У деяких випадках під час введення з клавіатури номери RCN-8 з Префіксом RCN-8 0 у 
штрихкодових позначках EAN-8 можуть бути сплутані із “ущільненими” номерами GTIN-12 у 
штрихкодових позначках UPC-E. Якщо такий ризик існує, рекомендовано віддавати перевагу внутрішній 
нумерації із застосуванням Префікса GS1-8 2. 

5.2 Структури унікальних в межах суб’єкта господарювання номерів RCN-8 
Номери RCN-8 з Префіксами GS1-8 0 та 2 мають таку структуру: 

Формат стандартного рядкового елемента 

Префікс 
GS1-8 

Номер товарної позиції Контрольна 
цифра 

0 R1       R2       R3       R4       R5       R6 C 

2 R1       R2       R3       R4       R5       R6 C 

де: 

Префікси GS1-8 0 та 2 – системні ідентифікатори, які означують ідентифікаційний 
номер товарної позиції RCN-8, що перебуває виключно під контролем суб’єкта 
господарювання, який його присвоїв, і призначений для розповсюдження товарної позиції в 
межах цього суб’єкта господарювання. 

Розряди R1 – R6 (Номер товарної позиції) присвоює суб’єкт господарювання, який 
застосовує ідентифікаційний номер RCN-8. Розряди R1 – R6 можуть містити будь-які 
цифри. 

C – контрольна цифра, обчислена згідно стандартного алгоритму, який викладено у 
документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників 
Системи GS1 в Україні. 

За визначення структури, присвоєння, зміну та повторне використання номерів RCN-8 із 
Префіксами GS1-8 0 та 2 відповідає суб’єкт господарювання, який застосовує ці 
ідентифікаційні номери GS1. 

5.3 Технічні вимоги носія даних 
Ідентифікаційний номер RCN-8 з Префіксом GS1-8 0 або 2 подають у штрихкодовій 

позначці EAN-8, розмір X якої, мінімальна висота, мінімальний рівень якості та 
розташування на товарній позиції мають (рекомендовано) відповідати вимогам, 
викладеним у документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво 
для учасників Системи GS1 в Україні. 

6. Внутрішня (в межах суб’єкта господарювання) нумерація 
товарних позицій фіксованої та змінної кількості номерами 
RCN-13 

6.1 Опис застосування 
Будь-який суб’єкт господарювання на території України може застосовувати для 

внутрішньої (в межах цього суб’єкта господарювання) нумерації товарних позицій фіксованої 
кількості ідентифікаційні номери обмеженої сфери обігу RCN-13 з Префіксами GS1 02 та 29. 

Застосування таких номерів RCN-13 дає суб’єктові господарювання можливість маркувати 
товарні позиції, які розповсюджуються у межах цього суб’єкта господарювання, 
штрихкодовими позначками EAN-13. 

Присвоєний суб’єктом господарювання ідентифікаційний номер RCN-13 з Префіксом GS1 
02 або 29 не забезпечує унікальної ідентифікації товарної позиції за межами цього суб’єкта 
господарювання. Маркована штрихкодовою позначкою із таким номером RCN-13 товарна 
позиція не повинна постачатись за межі суб’єкта господарювання, який присвоїв цей номер 
RCN-13. 
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Примітка. Окрім ідентифікації товарної позиції, ідентифікаційний номер RCN-13 з Префіксом GS1 02 
або 29 у межах суб’єкта господарювання може бути використаний у будь-яких застосунках. 

6.2 Структури унікальних в межах суб’єкта господарювання номерів RCN-13 
Номери RCN-13 з Префіксами GS1 02 та 29 мають таку структуру: 

Формат стандартного рядкового елемента 

Префікс 
GS1 

Структура даних (визначає суб’єкт господарювання, який 
застосовує цей стандартний рядковий елемент) 

Контрольна 
цифра 

02 R1     R2     R3    R4     R5     R6    R7    R8     R9     R10 C 

29 R1     R2     R3    R4     R5     R6    R7    R8     R9     R10 C 

де: 

Префікси GS1 02 та 29 – системні ідентифікатори, які означують ідентифікаційний номер 
товарної позиції RCN-13, що перебуває виключно під контролем суб’єкта господарювання, 
який його присвоїв, і призначений для розповсюдження товарної позиції в межах суб’єкта 
господарювання. У разі застосування номера RCN-13 для внутрішньої ідентифікації товарної 
позиції змінної кількості Префікс GS1 02 та (або) 29 може означувати визначений суб’єктом 
господарювання формат стандартного рядкового елемента. 

Розряди R1 – R10 (Номер товарної позиції) присвоює суб’єкт господарювання, який 
застосовує ідентифікаційний номер RCN-13. Розряди R1 – R10 можуть містити будь-які цифри. 

C – контрольна цифра, обчислена згідно стандартного алгоритму, який викладено у 
документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників 
Системи GS1 в Україні. 

За визначення структури, присвоєння, зміну та повторне використання номерів RCN-13 з 
Префіксами GS1 02 та 29 відповідає суб’єкт господарювання, який застосовує ці 
ідентифікаційні номери GS1. 

У разі застосування стандартного рядкового елемента RCN-13 із Префіксом GS1 02 або 
29 для внутрішньої нумерації товарних позицій змінної кількості рекомендовано визначати 
структуру його розрядів R1 – R10 з дотриманням загальних принципів структурування 
ідентифікаційного номера товарної позиції змінної кількості, рекомендованих Загальними 
технічними умовами GS1 [1], а саме: 

Префікс GS1 Рекомендована структура даних (за точне визначення структури 
відповідає суб’єкт господарювання, який застосовує цей 

стандартний рядковий елемент) 

Контрольна 
цифра 

0 2 I     I     I     I      I       V      P     P     P     P C 

або I     I     I     I      V      P      P     P     P     P C 

29 I     I     I     I      I        I      P     P     P     P C 

 I     I     I     I      I        P     P    P     P      P C 

де: 

I..I – Номер товарної позиції, який забезпечує унікальну ідентифікацію товарної позиції 
змінної кількості в межах суб’єкта господарювання; 

V – контрольна цифра кількісного показника, обчислена згідно стандартного алгоритму, 
який викладено у документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво 
для учасників Системи GS1 в Україні.; 

Q..Q – будь-який кількісний показник (ціна, вага, довжина тощо). 

6.3 Технічні вимоги носія даних 
Ідентифікаційний номер RCN-13 з Префіксом GS1 02 або 29 подають у штрихкодовій 

позначці EAN-13, Розмір X якої, мінімальна висота, рівень якості та розташування на товарній 
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позиції мають (рекомендовано) відповідати технічним вимогам, викладеним у документі 
Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників Системи GS1 в 
Україні. 

7. Ідентифікація товарних позицій змінної кількості, які 
постачають для роздрібного продажу під торговельною 
маркою виробника (постачальника) 

7.1 Опис застосування 
Для унікальної в межах України ідентифікації товарних позицій змінної кількості, які 

постачають для роздрібного продажу під торговельною маркою виробника (постачальника), 
застосовують номери VMN-13, присвоєні Асоціацією “ДжіЕс1 Україна” в порядку, 
встановленому Положенням про штрихове кодування та участь у всесвітній системі GS1 в 
Україні. Право суб’єкта господарювання застосовувати присвоєний номер VMN-13 Асоціація 
“ДжіЕс1 Україна” посвідчує Свідоцтвом встановленого зразка. 

Товарна позиція змінної кількості, яку постачають до іншої країни для роздрібного 
продажу під торговельною маркою виробника (постачальника), має бути ідентифікована 
відповідно до прийнятих у цій країні правил. Виробник такої товарної позиції має звернутися 
до своєї Організації-члена GS1, яка може забезпечити присвоєння цій товарній позиції 
ідентифікаційного номера GS1 обмеженої сфери обігу відповідно до правил, прийнятих у 
країні, в яку постачатимуть товар (якщо такі правила наявні). Штрихкодовими позначками з 
таким ідентифікаційним номером GS1 не повинні бути марковані товарні позиції, які 
експортують до будь-якої іншої країни або реалізують на вітчизняному ринку. 

Принципи унікальної в межах України ідентифікації товарних позиції змінної кількості 
номерами VMN-13 аналогічні принципам унікальної ідентифікації роздрібних споживчих 
товарних позицій номерами GTIN, встановленим у документі Глобальний номер товарної 
позиції (номер GTIN). Правила застосування. Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” (за 
виключенням положень, які не можуть бути застосовані до товарних позицій змінної кількості: 
щодо кількості вмісту, габаритних розмірів паковання тощо). 

7.2 Структури унікальних в межах України номерів VMN-13 
Асоціація “ДжіЕс1 Україна” присвоює унікальні в межах України номери VMN-13, що мають 

такі структури: 

Формат стандартного рядкового елемента 

Префікс GS1  Структура даних, визначена Асоціацією “ДжіЕс1 Україна” Контрольна 
цифра 

20 I1     I2     I3    I4     I5     V    Q1    Q2     Q3     Q4 C 

21 I1     I2     I3    I4     V    Q1    Q2     Q3     Q4     Q5 C 

22 I1     I2     I3    I4     I5    I6    Q1    Q2     Q3    Q4  C 

23 I1     I2     I3    I4    I5     Q1    Q2     Q3     Q4     Q5 C 

де: 

Префікси GS1 20, 21, 22 та 23 – системні ідентифікатори, які означують ідентифікаційний 
номер VMN-13, що унікально в межах України ідентифікує товарну позицію змінної кількості. 
Кожний з цих Префіксів GS1 визначає конкретний формат стандартного рядкового елемента. 

I..I – Номер товарної позиції, який забезпечує унікальну ідентифікацію товарної позиції 
змінної кількості в межах України. Номер товарної позиції присвоює Асоціація “ДжіЕс1 Україна” 
в порядку, встановленому Положенням про штрихове кодування та участь у всесвітній 
системі GS1 в Україні. 
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V – контрольна цифра кількісного показника, обчислена згідно стандартного алгоритму, 
який викладено у документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво 
для учасників Системи GS1 в Україні.; 

Q..Q – будь-який кількісний показник (вага, довжина тощо). Поле кількісного показника 
Q..Q не містить фіксованих десяткових позицій і передбачає кодування тільки числового 
значення кількісного показника.  

Примітка. Кодування у полі змінного показника Q..Q роздрібної ціни товарної одиниці не 
рекомендується. Позначення роздрібної ціни у складі споживчого маркування товарної одиниці є 
предметом домовленості між постачальником та реалізатором продукції і не повинно впливати на 
ідентифікацію товарів змінної кількості, які постачаються для роздрібного продажу під торговельною 
маркою постачальника (виробника). 

C – контрольна цифра, обчислена згідно стандартного алгоритму, який викладено у 
документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників 
Системи GS1 в Україні. 

Під час вибору структури номера VMN-13 передусім враховують одиницю вимірювання та 
максимальне можливе значення змінного кількісного показника товарної позиції. Одиниця 
вимірювання змінного кількісного показника має відповідати вимогам до точності вимірювання. 

Зокрема, для подання інформації про змінну вагу товарної позиції в діапазоні від 0 до 
9999 грамів із точністю 1 грам достатньо чотирьох цифрових розрядів; для ідентифікації такої 
товарної позиції застосовують номери VMN-13 із Префіксом 22 (рекомендовано) або 20. Для 
подання інформації про змінну вагу товарної позиції в діапазоні від 0 до 99999 грамів із 
точністю 1 грам достатньо п’яти цифрових розрядів; для ідентифікації такої товарної позиції 
застосовують номери VMN-13 з Префіксом 23 (рекомендовано) або 21. 

Аналогічні принципи застосовують під час вибору структури номера VMN-13 для 
ідентифікації товарних позицій, змінний кількісний показник яких вимірюють з іншою точністю 
чи в іншій одиниці вимірювання. 

Рекомендовано віддавати перевагу застосуванню номерів VMN-13 із Префіксами GS1 22 
та 23 (в структурі яких немає контрольної кількісного показника). Номери VMN-13 з 
Префіксами GS1 20 та 21 (в структурі яких є контрольна цифра кількісного показника) можуть 
бути застосовані у разі відповідних вимог реалізаторів продукції або за неможливості друку 
наявним маркувальним обладнанням штрихкодових позначок без контрольної цифри 
кількісного показника. 

7.3 Технічні вимоги носія даних 
Ідентифікаційний номер VMN-13 з Префіксом GS1 20, 21, 22 або 23 подають у 

штрихкодовій позначці EAN-13, Розмір X якої, мінімальна висота, рівень якості та 
розташування на товарній позиції повинні відповідати технічним вимогам, викладеним у 
документі Посібник користувача Системи GS1. Практичне керівництво для учасників 
Системи GS1 в Україні. 

7.4 Вимоги до застосовної програмної обробки 
Система розпізнає стандартний рядковий елемент VMN-13 за ідентифікатором символіки 

]E0 та Префіксом GS1 20, 21, 22 або 23, призначення якого визначено цими Специфікаціями. 
Дані, передані зі зчитувача штрихових кодів, означають фіксацію даних про товарну позицію 
змінної кількості. Зчитувач штрихових кодів, як правила, здійснює перевірку контрольної цифри 
кількісного показника (якщо така передбачена) та контрольної цифри всього номера VMN-13; 
якщо це не так, перевірка має здійснюватися на рівні застосовного програмного забезпечення. 

Сканувальне обладнання та застосовне програмне забезпечення може використовувати 
Префікс GS1 у якості інструкції з обробки полів даних у структурі стандартного рядкового 
елемента VMN-13. 

Фактичне значення кількісного показника (ваги, ціни тощо) може бути обчислене шляхом 
застосування до числового значення у розрядах Q..Q попередньо введеної у систему одиниці 
виміру кількісного показника.  
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Примітка. Одиниця виміру кількісного показника для кожного присвоєного Асоціацією “ДжіЕс1 
Україна” ідентифікаційного номера GS1 з префіксом GS1 20, 21, 22 та 23 може бути отримана з 
електронного каталогу Асоціації “ДжіЕс1 Україна”, доступного за адресою в мережі Інтернет 
http://catalog.gs1ua.org/. Одиницю виміру кількісного показника також можна обчислити на підставі 
споживчого маркування товарної позиції. 

У сканувальному обладнанні та застосовному програму забезпеченні підприємств 
роздрібної торгівлі рекомендовано передбачати можливість сканування та коректної обробки 
всіх визначених цими Специфікаціями форматів стандартного рядкового елемента VMN-13, які 
забезпечують унікальну в межах України ідентифікацію роздрібної товарної позиції змінної 
кількості (тобто з Префіксами GS1 20, 21, 22 та 23). 

7.5 Відповідальність за присвоєння унікального в межах України номера 
VMN-13 

Власник торговельної марки ("бренду") – суб’єкт господарювання, якому належить 
технічна документація на призначену для роздрібного продажу товарну позицію змінної 
кількості, незалежно від того, де і ким вона вироблена, як правило є відповідальним за 
присвоєння унікального в межах України номера VMN-13. Власником торговельної марки 
("бренду") може бути: 

■ виробник або постачальник – суб’єкт господарювання який виробляє товарну позицію 
змінної кількості безпосередньо сам або розміщує її виробництво будь-де в інших 
країнах, і продає її в Україні під торговельною назвою, яка йому належить; 

■ імпортер або підприємство гуртової торгівлі, якщо він володіє товарною позицією 
змінної кількості, виробленою у будь-якій країні, й продає її в Україні під торговельною 
назвою, яка йому належить, або якщо він змінює товарну позицію змінної кількості 
(напр., модифікує її паковання); 

■ підприємство роздрібної торгівлі, якщо воно володіє товарною позицією змінної 
кількості, виробленою у будь-якій країні, і продає її в Україні під торговельною маркою 
(“брендом”), яка йому належить. 

Якщо призначена для роздрібного продажу товарна позиція змінної кількості 
виробляється спеціально для одного замовника (покупця) і замовляється лише цим 
замовником, допускається присвоєння унікального в межах України номера VMN-13 її 
замовником. Якщо постачальник продає товарну позицію змінної кількості кільком покупцям 
(чи має такий намір), унікальний в межах України номера VMN-13 присвоює постачальник. 

Роздрібній товарній позиції змінної кількості, якій не присвоєно унікального в Україні 
номера VMN-13, підприємство роздрібної торгівлі може присвоїти "внутрішній" номер для 
використання виключно у своїх межах (згідно 6.). 

7.6 Строк резервування унікального в межах України номера VMN-13 
Асоціація "ДжіЕс1 Україна" забезпечує мінімальний строк резервування присвоєного нею 

номера VMN-13 щонайменше 48 місяців від дати, коли стало відомо про припинення 
використання цього номера. 

Примітка. Реальний строк резервування присвоєного Асоціацією "ДжіЕс1 Україна" номера VMN-13 у 
більшості випадків перевищує мінімально обумовлений. 

Суб’єкт господарювання, за заявками якого Асоціація "ДжіЕс1 Україна" присвоїла номера 
VMN-13, повинен розглядати доцільність продовження строку резервування цього номера 
залежно від характерних властивостей товару та (або) керуючись доречними регуляторними 
вимогами. 
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 Специфікації Асоціації “ДжіЕс1 Україна” 

8. Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу, які не 
повинні бути застосовані на території України 

Префікси GS1 24, 25, 26, 27 та 28 зарезервовані Асоціацією “ДжіЕс1 Україна” для 
використання у майбутньому. Ідентифікаційні номери GS1 з такими Префіксами GS1 не 
повинні використовуватись на території України для будь-яких цілей. 

В майбутньому Асоціація “ДжіЕс1 Україна” може визначити формати та правила 
прикладного застосування цих стандартних рядкових елементів. 

11© Асоціація “ДжіЕс1 Україна” 2010 



Ідентифікаційні номери GS1 обмеженої сфери обігу. Версія 1.0, лютий 2010 р. 
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9. Додаток Б (довідковий). Основні джерела та література 

1. GS1 General Specifications, Version 9.0 Issue 1, January 2009. 

2. GS1 Operational Manual – Section B, Policies & Guidelines – Allocation of free 
Variable Measure Numbers to foreign companies 

3. Summary of GS1 Prefixes 20 –29 Issue 2.6, September 2009 
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