«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом Загальннх збор1в члешв
В1д 13 лютого 2008р. №7

Положения
про членство в
Асощацй «Бутильоваш Води УкраУни»
Асощащя «Бутильоваш Води Украши» (надаш Асощащя) е вшьною для вступу (виходу) й
члешв. Членами Асощацй можуть бути
I. Виробники бутильовано1 води.
II. Постачальники вщповщного технолопчного обладнання, тари, аксесуар1в.
III. Дистриб’ютори бутильовано1 води та аксесуар1в.
3 метою забезпечення населения Украши яюсною питною бутильованою водою до кожжн
категорй можливих члешв Асощацй висуваються вщповщш вимоги вщносно якоста продукцй
що виробляеться та/або постачаеться.
Вимоги до члешв/кандидатав Асощацй
1. Виробники бутильовано! води
Наявшсть:
1.1 д1ючого вхщного контролю води;
1.2 Д1ЮЧ01 системи ириготування зворотно!' тари;
1.3 захищено1 системи розливу води (автоматичне, або нашвавтоматичне
сертифжоване обладнання);
1.4 наявшсть власного або найманого автопарку, обладнаного для доставки води
кшцевому споживачев1 1 збору зворотно1 тари, та наявносп саштарного паспорту.
2. Постачальники/виробники технолопчного обладнання, тари, аксесуарш
2.1 Обладнання, що постачаеться, мае забезпечувати достатшй якгсний р1вень
виробництва бутильовано1 питно! води (передбачувати процедури полоскания,
дезшфекцй, мийки, тощо) та мати вщповщний Сертиф1кат В1дпов1дност1.
2.2 Зворотна тара мае мати вщповщати вимогам чинного законодавства Украши
В1ДПОВ1ДНО до «Вимог про тару», мати вщповщний ппешчний висновок МОЗ
Украши, в1дпов1дати вимогам системи контролю якосп до зворотно'1 тари,
аксесуар1в, тощо.
3. Дистриб’ютори
3.1 Належним чином проведена реестращя форми д]яльност1 .
3.2 Надання послуг за формою НОВ (кр1м виробництва).
3.3 Сшвробиництво з виробниками, продукц1я яких вщповщае вимогам Асощацй.
3.4 Продаж та надання яюсних, сертифшованих аксесуар1в та обладнання.
3.5 Дотримання правил антидемп1нгово'1 пол!тики на ринках збуту води, аксесуар1в,
обладнання.
3.6 Дотримання певних правил б1знес етики в умовах конкуренцй.
3.7 Дотримання правил антитрастового законодавства.

Готовшсть до проходження аудиту комшею в1д Асощацй та/або Свропейсько!' Асощацй на
предмет в1дпов1дност1 компанй вищезазначеним вимогам.
Виробники питно1 бутильовано1 води та дистриб’ютори мають право на отримання пшьгових
цш та першочергово отримання товаров вщ постачальниюв/виробниктв технолопчного
обладнання, тари, аксесуар1в.
За нев1дпов1дшсть/невиконання вищезазначених вимог р1шенням Загальних Збор1в/Ради
Асощацй порушника може бути виключено з Асощацй без повернення сплачених членських
внесюв.
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