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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

Дана методика встановлює умови надавання, підтримування, призупинення чи скасування 

сертифікації та дії ООВ «Західний ЕТЦ» у випадку некоректних посилань на схему сертифікації або 

оманливого використання сертифікатів, національного знаку відповідності та будь-яких інших 

засобів для зазначення того, що продукція є сертифікованою.  

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Дія даної методика поширюється на працівників ООВ «Західний ЕТЦ». 

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи 

(ІSО/IEC 17000:2004)»; 

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації 

продукції, процесів та послуг». 

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

В даній методиці використовуються терміни і визначення у відповідності до стандарту ДСТУ 

ІSО/IEC 17000:2007. 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Відповідальність за функціонування і актуалізацію даної методики несе КЯ. 

Відповідальність за виконання вимог даної методики несе начальник БОВ. 

6 ПРОЦЕДУРА НАДАВАННЯ ТА ПІДТРИМУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ 

6.1 Продукція, яка пройшла оцінку відповідності в ООВ «Західний ЕТЦ» потребує 

проведення періодичного контролю за визначеною схемою сертифікації за продукцією. Ця потреба 

може ґрунтуватись згідно вимог конкретної процедури оцінювання технічного регламенту або 

використаної схеми сертифікації та прописується і погоджується замовником в тексті ліцензійної 

угоди Ф 4.1.3.1-01. Нагляд за дотриманням ліцензійної угоди може відбуватись відповідно І 7.9.1-

01. 

У випадку коли процедура оцінювання або схема сертифікації не передбачає проведення 

нагляду ООВ може спостерігати за дотриманням вимог ліцензійної угоди шляхом аналізу ринку та 

отриманої інформації. 

6.2 Процедури нагляду, яка пройшла оцінку відповідності в ООВ «Західний ЕТЦ» можуть 

включати випробування та відбуваються згідно складеної програми Ф 7.9.1-01. 

../Форми/Ф%204.1.3.1-01-2016-І%20Ліцензійна%20угода.doc
../Інструкції/І%207.9.1-02-2016%20-%20І%20Інструкція%20проведення%20нагляду%20за%20продукцією.doc
../Інструкції/І%207.9.1-02-2016%20-%20І%20Інструкція%20проведення%20нагляду%20за%20продукцією.doc
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7 ПРИПИНЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ, РОЗШИРЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ АБО СКАСУВАННЯ 

СЕРТИФІКАЦІЇ 

7.1 Якщо, під час оцінювання відповідності продукції або наглядання за нею виявлено 

невідповідність вимогам Технічним регламентам або нормативним документам, вимоги яких 

застосовувались під час оцінювання продукції, або некоректних посилань на схему сертифікації або 

оманливого використання сертифікатів, національного знаку відповідності та будь-яких інших 

засобів для зазначення того, що продукція є сертифікованою ООВ «Західний ЕТЦ» повинен 

розглянути та прийняти рішення застосувати відповідну дію. В залежності від конкретної 

невідповідності дії органу можуть бути наступними: 

- продовження проведення робіт з оцінки відповідності за умов, які визначені ООВ. Такою 

умовою може бути позаплановий нагляд за продукцією яка виготовляється або постачається; 

- зменшення сфери продукції, яку замовник подає на оцінювання, щоб усунути ті види 

продукції, які є невідповідними; 

- призупинення процесу оцінювання на період проведення коригувальних дій замовником та 

продовження оцінювання продукції після завершення коригувальних дій та резолюції ООВ; 

- скасування результатів оцінювання.  

7.2 В випадках скасування результатів оцінювання замовник може після усунення 

невідповідностей повторно, але не раніше ніж за три місяці, звернутись в ООВ. В такому випадку 

ООВ «Західний ЕТЦ» повторно виконує всі процедури з оцінювання продукції, розгляду та 

прийняття рішень.  

7.3 Замовник може припинити, призупинити процес оцінювання відповідності або скасувати 

результати оцінювання шляхом відповідного офіційного звернення в ООВ «Західний ЕТЦ» з 

додаванням оригіналів усіх отриманих в ООВ сертифікаційних документів. У зв’язку з таким 

зверненням ООВ вживає всіх заходів для внесення змін до Реєстру ООВ та протягом трьох робочих 

днів призупиняє дію усіх отриманих документів отриманих в результаті сертифікації. Якщо 

замовник бажає скоротити сферу (перелік) продукції, яка проходила процес оцінювання раніше, то 

ООВ повторює процедуру аналогічну припинення чи скасування дії, з тією різницею, що натомість 

скасованих документів видаються нові, з скороченою галуззю (переліком) продукції. 

7.4 У випадку призупинення оцінки відповідності продукції керівник ООВ призначає найбільш 

компетентного в конкретній сфері фахівця для того, щоб сформулювати та повідомити замовнику 

комплекс дій, які необхідно вжити для закінчення, призупинення або відновлення процесу 
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оцінювання відповідності продукції відповідно до процедури оцінювання. Оцінка відповідності 

продукції та її результати (сертифікати) призупиняються терміном на три місяці. Якщо на протязі 

цього терміну замовник не провів коригувальних дій та/або не повідомив ООВ про бажання 

продовжити, відновити процес або результати сертифікації керівник ООВ має право анулювати та 

скасувати результати сертифікації. 

7.5 Усі рішення щодо призупинення дії процесу оцінки відповідності проводяться з 

відповідним до вимог технічного регламенту застосуванням в частинах: 

- проведеного оцінювання; 

- розгляду; 

- прийняття рішення щодо проведеного оцінювання; 

- видачі сертифікаційних документів; 

- проведення нагляду за результатами оцінювання; 

- вжиття заходів визначених схемою оцінювання. 

7.6 Результати оцінювання продукції, які були відновлені після призупинення, повинні бути 

внесені у всі заново видані сертифікати та вносяться до журналу з подальшим дозволом на 

маркування продукції національним знаком відповідності. 

8 ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СФЕРУ ВЖЕ ВИДАНОГО СЕРТИФІКАТУ 

8.1 Внесення змін у сферу вже виданого сертифікату відбувається у випадках, коли Замовник 

бажає змінити сферу своєї сертифікації. 

Для того щоб змінити сферу сертифікації Виробнику/Представнику виробника необхідно 

подати до ООВ заявку за Ф 7.2-01. До заявки необхідно подати і відповідно сформований технічний 

файл. Перед початком проведення оцінювання керівник бюро з оцінки відповідності збирає робочу 

групу з фахівців, які обираються відповідно до Ф 6.1.1.1-01. Очолює групу начальник БОВ, або 

інший фахівець за його письмовим дорученням. 

8.1.1 Якщо аналіз поданих документів і результати проведеної ідентифікації підтверджують, 

що продукція, яка подана на оцінювання своєю конструкцією і характеристиками суттєво не 

відрізняється від продукції яка осертифікована раніше та не потребує додаткового випробування 

робоча група аналізує конструкцію виробу, проводить відбір, ідентифікацію зразків відповідно до 

М 7.4.1-01 та готує звіт за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01, де викладається вся інформація з 

оцінювання. 

../Форми/Ф%207.2-01-2016-І%20%20Типова%20заявка.doc
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За результатами проведеного оцінювання керівником ООВ приймається рішення згідно 

Ф 7.6.1-01. На підставі позитивного рішення ООВ «Західний ЕТЦ» анульовує сертифікат 

відповідності та всі наявні додатки до нього і реєструє сертифікат з розширеною сферою 

сертифікації у журнал реєстрації сертифікатів (Ф 4.1.3.2-01). Сертифікат видається тільки після того, 

як Виробник/Представник виробника поверне оригінали раніше анульованих сертифікатів.  

 8.1.2 Якщо аналіз поданих документів підтверджує, що продукція, яка подана на оцінювання 

своєю конструкцією і характеристиками відрізняється від продукції яка осертифікована раніше 

робоча група готує план робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.6.1. Рішення 

обов’язково повинно містити такі етапи: 

• відбір, ідентифікацію зразків відповідно до М 7.4.1. 

• випробування продукції відповідно до вимог визначених стандартів. 

На основі поданих документів та протоколів випробувань робоча група готує звіт за 

результатами оцінювання Ф 7.7.1-01, в якому викладається вся інформація з оцінювання. 

За результатами проведеного оцінювання керівником ООВ приймається рішення щодо 

проведеного оцінювання відповідності згідно Ф 7.6.1-01. На підставі позитивного рішення ООВ 

«Західний ЕТЦ» анульовує сертифікат відповідності та всі наявні додатки до нього і реєструє новий 

сертифікат з розширеною сферою сертифікації у журналі реєстрації сертифікатів (Ф 4.1.3.2-01). 

Сертифікат видається тільки після того, як Виробник/Представник виробника поверне оригінали 

раніше анульованих сертифікатів.  

9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

М 4.1.3.2-01 Методика. Контроль за виконанням умов ліцензійних угод 

М 7.4.1 Методика. Відбирання і ідентифікація зразків продукції 

І 7.9.1-01 Інструкція. Проведення нагляду за продукцією 

Ф 4.1.3.1-01 Ліцензійна угода 

Ф 4.1.3.2-01 Журнал реєстрації сертифікатів 

Ф 6.1.1.1 
Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу 

ООВ «Західний ЕТЦ» 

Ф 7.2-01 Типова заявка 

Ф 7.6.1-01 Рішення за результатами оцінювання 

Ф 7.7.1-01 Звіт за результатами оцінювання 

Ф 7.9.1-01 Програма нагляду продукцією 
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