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1 Сфера застосування 

1.1 Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності засобів вимірювальної 

техніки ( далі – продукції, обладнання) вимогам  технічних регламентів (далі - ТР)  що на них 

поширюються (далі - Порядок) встановлює процедури проведення робіт з оцінювання 

відповідності обладнання вимогам ТР з врахуванням процедур оцінювання відповідності, 

згідно з модулями оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур 

оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів  України від  13 січня  2016 р.  № 95 (далі - Технічний 

регламент модулів оцінки відповідності). 

1.2 Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності продукції розроблений з 

урахуванням вимог чинного законодавства України, зокрема: 

- Закону України «Про захист прав споживачів» (№ 1023-ХІІ від 12.05.1991); 

- Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VIII від 

15.01.2015 р.); 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р №1184 «Про 

затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його 

нанесення»; 

- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів  України від 13 січня 2016 р. № 94; 

- Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів  України від 24 лютого 2016 р. № 163; 

- Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів  України від 16 грудня 2015 р. №1062; 

- Постанова Кабінету Міністрів  України від  13 січня  2016 р.  № 95 «Про 

затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур 

оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»; 

-  ДСТУ ISO 9000:2015  Системи управління якістю. Основні положення та словник 

термінів (ISO 9000:2015, IDT) 

- ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) 

- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні 

принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT) 

- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, 

IDT)  Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг. 

В Порядку є посилання на такі документи системи управління якістю                             

ДП «Хельницькстандартметрологія»: 

- П.СУЯ 30 «Процедура. Порядок оцінювання відповідності продукції згідно модулів 

оцінки відповідності»; 

- П.СУЯ 17 «Процедура. Забезпечення захисту конфіденційної інформації»; 

- П.СУЯ 37 «Порядок визначення трудомісткості робіт з оцінки відповідності»; 

- П.СУЯ 10 «Процедура. Розгляд скарг та апеляцій» 

1.3 Дотримання вимог Порядку та ТР є обов’язковим для персоналу Органу з оцінки 

відповідності продукції (далі - ООВ) ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» 

(далі – ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), а також підприємств, установ, 

організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності, в тому числі іноземних, що проектують, виготовляють, пакують, маркують, 

вводять в обіг чи в експлуатацію і взаємодіють з ООВ під час проведення робіт з оцінки 

відповідності продукції щодо відповідності її вимогам ТР, які виконуються в ООВ                    

ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». 
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1.4 Порядок встановлює основні вимоги до обладнання, яке виготовляється й 

використовуються на території України або імпортуються. Якщо обладнання відповідає 

вимогам ТР, то їх можна розміщати на ринку та/чи вводити в експлуатацію на території 

України, вільно переміщати та експлуатувати згідно з їх конструктивним призначенням або у 

передбачуваних умовах.  

Під час проведення ярмарків, виставок, презентацій і подібних заходів органи 

виконавчої влади не повинні перешкоджати показу обладнання, які не відповідають вимогам  

ТР, за умови, що вони матимуть видимий напис, в якому чітко зазначається, що обладнання 

не відповідає вимогам  ТР та не можє бути допущено на ринок до приведення їх у 

відповідність з  ТР. При цьому під час демонстрації такого обладнання, що не відповідає 

вимогам  ТР, повинні бути вжиті адекватні заходи безпеки для захисту людей. 

 

2 Терміни та визначення 

2.1 Використані в Порядку поняття терміни та їх визначення відповідають Технічного 

регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних 

приладів,  стандартів ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 17000 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065. 

 

3 Загальні положення 

3.1 Порядок розроблено відповідно до вимог ТР, а також з урахуванням вимог  

Постанови Кабінету Міністрів  України від  13 січня  2016 р.  № 95 “Про затвердження 

модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки 

відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності“.  

3.2 ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» виконує оцінку 

відповідності обладнання згідно цього Порядку та заявленого вибору модуля (схеми) 

виробником або уповноваженим представником та враховуючи можливість застосування 

модулів згідно вимог ТР. 

      3.3  Введення в обіг та/або в експлуатацію дозволяється лише для того обладнання, що 

пройшло процедуру оцінки відповідності та відповідає вимогам  ТР. 
      

4  Процедури оцінювання відповідності 

4.1 ТР використовує процедури оцінки відповідності  та посилається на модулі оцінки 

відповідності згідно Постанови Кабінету Міністрів  України від  13 січня  2016 р.  № 95 “Про 

затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур 

оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності“. 

Виробник або уповноважений представник в залежності від специфіки продукції може 

використати для підтвердження відповідності своєї продукції одну з процедур. Допускається 

обирати модуль, який відповідає вищій категорії, ніж передбачена для певного обладнання. 

4.1.2 ООВ «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» проводить оцінку 

відповідності ЗВТ згідно комбінації модулів В+D, B+F  або згідно схеми 1. 

                 

             4.2 Оцінка відповідності продукції згідно модуля В (Перевірка типу) 

4.2.1 Процедуру оцінки відповідності продукції згідно модуля В (Перевірка типу) 

виробник або уповноважений представник проводить в призначеному ООВ. 

4.2.2 Модуль В застосовується у поєднанні з модулями D, F. 
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 Загальна схема застосування модулів оцінки відповідності Схема 1 

 

 

 
4.3 Оцінка відповідності продукції згідно модуля D (відповідність типові шляхом 

забезпечення належної якості виробничого процесу). 

4.3.1 Оцінка  відповідності  за модулем  D  (відповідність типові шляхом забезпечення 

якості виробничого процессу) застосовується у комбінації з модулем В, виробник або його 

уповноважений представник,  або постачальник гарантує і заявляє під свою виключну 

відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають типу, описаному 

в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту. Процедуру 

оцінки відповідності виробник або уповноважений представник проводить в призначеному 

ООВ відповідно до процедури вказаної в схемі 2. 

4.3.2 Виробник або уповноважений представник подає ООВ заявку згідно додатку 1 

на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів 

вимірювальної техніки, яка повинна містити: 

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його 

уповноваженим представником - найменування та місцезнаходження такого представника; 

2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові; 

3) необхідну інформацію про категорії засобів вимірювальної техніки, які розглядаються; 

4) документацію щодо системи управління якістю; 

5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу. 

6) копія платіжного доручення про внесення на розрахунковий рахунок ООВ  установленого 

розміру оплати за розгляд заявки і прийняття рішення за заявкою. 

7) доручення від виробника згідно додатку 2 (для уповноваженого представника). 

де зазначає відповіну схему оцінки відповідності (в таблиці модулів проставляє 

відмітку, літери «В+D») та заповнює опитувальний лист згідно додатку 3.  
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У разі потреби на вимогу ООВ заявник надає  іншу  документацію  

чи інформацію. Заявка реєструється ООВ після отримання ним повного  

комплекту необхідної документації.  

4.3.3 ООВ заключає з виробником або уповноваженим представником (далі – клієнт, 

замовник) сертифікаційну угоду (додаток 4), яка має юридичну силу і визначає обов’язки та 

відповідальнісь ООВ та клієнта. 

4.3.4 Під час перевірки заповнення заявки, уповноважений персонал перевіряє 

достатність вказаної інформації та проводить експертизу документації для проведення робіт 

з оцінки відповідності продукції. 

Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю 

повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та 

інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне 

розуміння програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості. 

Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:                                                        

- цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва 

стосовно якості продукції;  

- відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та 

системних дій, які використовуватимуться;   

- досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а 

також періодичності їх проведення;  

- таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і 

калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу; 

- засобів для проведення моніторингу з метою досягнення необхідної якості продукції та 

ефективного функціонування системи управління якістю. 

4.3.5 Під час аналізу перевіряється: 

- наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ; 

- комплектність документів системи управління якістю (див. п 4.3.4); 

- наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної 

випробувальної лабораторії або лабораторії з якою заключено субпідрядну угоду. 

4.3.5 ООВ проводить розгляд отриманої інформації, щоб гарантувати, що: 

1) інформація про клієнта та продукцію є достатньою для проведення робіт з оцінки 

відповідності; 

2) будь-які відомі розбіжності у розумінні між ООВ та клієнтом вирішені, зокрема, 

погодження щодо стандартів або інших нормативних документів; 

3) визначена; 

4) наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання; 

5) ООВ має компетентність і спроможність виконувати діяльність з сертифікації. 

4.3.6 Персонал ООВ проводить перевірку наданої клієнтом інформації. Результати 

експертизи заявки та наданої клієнтом інформації персонал, який проводив аналіз, оформлює 

висновком експертизи наданої технічної документації згідно додатка 5. 

4.2.9 При позитивних результатах  висновку експертизи технічної документації ООВ 

оформляє рішення за заявкою у відповідості з додатком 7 в 3-х примірниках та підписується 

керівником ООВ. 

4.2.10 Усі роботи з оцінювання системи управління якістю проводяться по плану 

діяльності з оцінювання, прописаного в рішенні за заявкою. Щоб проінформувати замовника 

про хід роботи, один примірник рішення надсилається замовнику. Якщо від замовника не 
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поступило зауважень або апеляцій, ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності системи 

управління якістю згідно рішення за заявкою. 

4.3.7 Перед початком оцінки СУЯ начальником відділу формується комісія згідно 

додатку 6 в склад якої входить персонал, який повинна мати досвід у сфері систем 

управління якістю, а щонайменше один з її фахівців - досвід оцінювання відповідних засобів 

вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог 

Технічного регламенту. 

4.3.8 Голова комісії за участі членів комісії розробляє програму оцінки СУЯ за 

продукцією згідно додатку 13, в якій вказується уся інформація стосовно запланованих робіт. 

Програма оцінки СУЯ за продукцією оформляється в двох примірниках, підписується 

головою комісії та затверджується керівником ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬК-

СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Один примірник програми надсилається замовнику перед 

початком проведення оцінки для ознайомлення та погодження. 

4.3.9 За відсутності зауважень у замовника до програми, комісія приступає до 

проведення оцінки СУЯ, яка складається з: 

- розгляду документів СУЯ; 

- оціки СУЯ на підприємстві виробника; 

- оформлення звіту з оцінки системи, додаток 14. 

Під час оцінки СУЯ перевіряється: 

- чи забезпечує застосування СУЯ відповідність обладнання типовому зразку та 

вимогам ТР; 

- цілі системи та її організаційної структури, рівня відповідальності і кваліфікації 

керівного персоналу виробника у питанні визначення якості продукції; 

- контроль і випробуваня, які проводяться на всіх стадіях виробництва продукції, а 

також їх періодичність; 

- результати інспекційних перевірок, дані про випробування, калібрування, звіти про 

кваліфікацію персоналу виробника і наявність допусків у працівників, що виконують 

операції з не рознімних з’єднань і неруйнівного контролю обладнання, згідно з 

вимогами нормативно-правових актів з охорони праці; 

- засоби постійного контролю, що використовуються для забезпечення  виробництва 

продукції належної якості та ефективного функціонування системи; 

- дані про повірку ЗВТ та ВО. 

4.3.10 ООВ перевіряє функціонування усієї системи за винятком процедур та процесів 

стосовно проектування та випуску продукції.  

4.3.11 Члени комісії здійснюють перевірку виконання процесів СУЯ згідно з 

розподілом обов’язків між ними та фіксують свої спостереження. ООВ використовуються 

такі методи збирання інформації: 

 опитування; 

 спостереження за діяльністю; 

 аналізування документів. 

4.3.12 Після завершення процедури оцінки, комісія розглядає всі свої спостереження, 

проводить остаточний аналіз фактичного матеріалу, узагальнює результати,  спостереження, 

формується загальний висновок за результатами оцінки СУЯ.  

4.3.13 На основі отриманих результатів оцінки фахівцями ООВ готується звіт з оцінки 

СУЯ  (додаток 14) в якому зазначається прийняте рішення про схвалення або відмову у 

схваленні системи. Звіт оформляється в двох примірниках та підписується усіма членами 

комісії і затверджується керівником ООВ. Один примірник звіту направляється замовнику. 

Виробник повинен дотримуватися вимог, передбачених схваленою систесою, забезпечувати її 

ефективність та інформувати ООВ про зміни в СУЯ. 
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4.3.14 ООВ здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ відносно обладнання, яке 

пройшло процедуру оцінки відповідності, з періодичністю не менше 1 разу на рік з метою 

перевірки виконання виробником усіх вимог до готової продукції. 

4.3.15 Процес проведення нагляду за системою, яка пройшла процедуру оцінки 

відповідності в ООВ зображена на схемі 2. Умови та терміни проведення технічних наглядів 

прописані в ліцензійній угоді (додаток 21). 

4.3.16 Перед початком нагляду начальником відділу збирається робоча група і 

формується склад комісії згідно додатку 6. 

4.3.17 Голова комісії за участі членів комісії розробляє програму нагляду за 

продукцією згідно додатку 19, в якій вказується уся інформація стосовно запланованих робіт 

з технічного нагляду. Програма ТН за продукцією оформляється в двох примірниках, 

підписується головою комісії та затверджується керівником ООВ ДП «Хмельницьк-

стандартметрлогія». Один примірник програми надсилається замовнику перед початком 

проведення нагляду для ознайомлення та погодження. 

4.3.18 За відсутності зауважень у замовника до програми ТН та оплати рахунків, 

фахівці приступають до проведення ТН. Нагляд складається з: 

- проведення інспекційної перевірки стану системи; 

- оформлення звіту про ТН за СУЯ, додаток 20. 

Під час ТН за СУЯ перевіряється забезпечення якості продукції для контролю та 

випробувань готової продукції з метою забезпечення відповідності типові обладнання.  

4.3.19 На основі отриманих результатів ТН за СУЯ фахівцями ООВ готується звіт з ТН 

за СУЯ (додаток 20). Звіт оформляється в двох примірниках та підписується усіма експертами 

(аудиторами), що входили в комісію і затверджується керівником ООВ. Один примірник звіту 

направляється замовнику. 

4.3.20 Позитивні результати ТН відзначаються в таблиці 3 ліцензійної угоди.  У разі 

отимання негативних результатів щодо проведеного ТН за СУЯ, дія сертифікату 

призупиняється/скасовується і один примірник рішення про  призупинення/скасування 

додаток 18 надсилається замовнику. 

4.3.21 Призначений орган може здійснювати відвідування виробника без 

попередження, під час яких у разі потреби проводити випробування засобу вимірювальної 

техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування 

системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про 

відвідування та у разі проведення випробування - протокол випробування. 

4.3.22 У випадку, якщо система управління якістю була сертифікована органом з 

сертифікації систем управління ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» згідно 

заявленого обладнання, ООВ приймає рішення не проводити процедуру оцінки СУЯ та 

визнати її такою, яка відповідає зазначеним вимогам ДСТУ ISO 9000 та ТР на обладнання. 

4.3.22 За позитивними результатами оцінки заявник наносить маркування   

національним знаком  відповідності  і додаткове метрологічне маркування, передбачене 

Технічним регламентом на кожний окремий зразок продукції,  що відповідає  типовому  

зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного 

регламенту. Національний знак відповідності  наноситься  разом  з ідентифікаційним 

номером призначеного органу згідно ліцензійної угоди. Замовник складає письмову 

декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає 

її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг.. Декларація про 

відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої 

вона складена. Копії згаданих документів  подаються  на  запит визначених законодавством 

органів виконавчої влади для перевірки. 
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Формування складу комісії 

Розробка програми оцінки СУЯ 
 

Проведення оцінки СУЯ 

Оформлення звіту 

 

Проведення ТН за 

СУЯ 

 

Призупинення 

Офіційне 

інформування 

замовника 

Скасування 

Оцінка відповідності продукції згідно модуля D (відповідність типові шляхом 

забезпечення належної якості виробничого процесу) Схема 2 

Етап процесу 

Використову-

вана 

документація* 

 

 

 

 

 

Рішеня про 

склад комісії 

Програма 

оцінки СУЯ 

Звіт ТН 

Рішення про 

склад комісії, 

Програма ТН,  

Звіт ТН 

Рішення про 

призупринен-

ня/скасування 

сертифіката 

 

      

4.4 Оцінка відповідності продукції згідно модуля F (відповідність типу за 

результатами перевірки засобів вимірювальної техніки). 

4.4.1 Оцінка  відповідності  за модулем  F (перевірка засобів вимірювальної техніки) 

застосовується у комбінації з модулями перевірки типу, виробник або його уповноважений 

представник,  або постачальник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що 

відповідні засоби вимірювальної техніки, які пройшли перевірку, відповідають типу, 

описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту. 

Роботи з оцінки відповідності по модулю F проводяться після закінчення перевірки типу 

обладнання та виготовлення партії обладнання типового зразка.  Процедуру оцінки 

відповідності виробник або уповноважений представник проводить в призначеному ООВ 

відповідно до процедури вказаної в схемі 3. 

4.4.2 У випадку підтвердження використання виробником національних стандартів 

під час проектування обладнання, ООВ приймає рішення щодо проведення перевірки 

(вимірювань, випробувань) з метою з’ясування чи задовільняє обладнання вимоги 

зазначених національних стандартів. Якщо національні стандарти не застосовувались, ООВ 

проводить перевірку та випробування для підтвердження відповідності прийнятих 

виробником рішень вимогам Технічного регламенту. 
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4.4.3  У випадку отримання негативних результатів ООВ оформляє в 2-х примірниках  

висновок експертизи технічної документації та надсилає один примірник замовнику з 

вказанням причин неможливості виконання подальших робіт. Другий примірник висновку 

разом з технічним файлом зберігається в ООВ. 

4.4.4 При позитивних результатах  висновку експертизи технічної документації ООВ 

оформляє рішення за заявкою у відповідості з додатком 7 в 3-х примірниках та підписується 

керівником ООВ. 

4.4.5 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по плану 

діяльності з оцінювання, прописаного в рішенні за заявкою. Один примірник рішення 

передається в акредитовану ВЛ. Щоб проінформувати замовника про хід роботи, один 

примірник рішення надсилається замовнику. Якщо від замовника не поступило зауважень 

або апеляцій, ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно рішення за 

заявкою. 

Дослідження і випробування для перевірки відповідності продукції вимогам, що 

застосовуються, проводяться за вибором виробника або шляхом проведення досліджень і 

випробувань кожного засобу вимірювальної техніки, або шляхом проведення досліджень та 

випробувань засобів вимірювальної техніки на основі статистичної перевірки відповідності. 

4.4.6 ООВ проводить ідентифікацію виробленої партії обладнання завердженого типу 

та здійснює перевірку однорідності партії та здійснює відбір зразків продукції в повному 

обсязі або із застосуванням методу випадкового відбору. За результатами відбору та 

ідентифікації обладнання представник ООВ разом з уповноваженим представником заявника 

складають акти відбору, ідентифікації, відповідно з додатками 8, 9 чи 10 Порядку. 

4.4.6.1 Зразки засобів вимірювальної техніки відбираються випадковим чином з 

кожної партії. Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках 

якості засобів вимірювальної техніки. Система відбору зразків повинна забезпечувати рівень 

якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності 

менш як 1 відсоток та граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 

відсотків, з показником невідповідності менш як 7 відсотків.  

 Відібрані засоби вимірювальної техніки повинні бути індивідуально досліджені та 

піддані встановленим у відповідних національних стандартах випробуванням та/або 

рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з 

метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки типу, описаному у сертифікаті 

перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, а також схвалення 

рішення щодо прийняття чи відхилення зазначеної партії засобів вимірювальної техніки. За 

відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення 

відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом. 

У разі прийняття партії усі засоби вимірювальної техніки такої партії вважаються 

такими, що пройшли перевірку, крім тих засобів вимірювальної техніки з вибірки, які не 

пройшли випробування. 

У разі коли партію не прийнято, ООВ вживає відповідні заходи для запобігання 

введенню такої партії в обіг. У разі частого повторювання неприйняття партій ООВ може 

зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити належних заходів. 

4.4.7 Відбір зразків продукції для випробувань здійснює ООВ або, за його письмовим 

дорученням, інша незалежна від виробника організація. 

4.4.8 Кількість зразків продукції та правила відбирання зразків для випробувань 

встановлюється  ООВ  згідно з вимогами міжнародних, міждержавних, державних стандартів 

та інших нормативних документів з урахуванням необхідності проведення випробувань в 

різних акредитованих випробувальних лабораторіях. В окремих випадках ООВ може 

відбирати частини від обладнання, які визначені критичними та несуть ризики при 

експлуатації обладнання. При необхідності за рішенням ООВ відбираються зразки-свідки. 

Випробуванням підлягають типові зразки продукції, що відбираються з виробництва або в 
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постачальника. Заявник зобов'язаний створити необхідні умови для відбору зразків продукції 

з метою випробувань. 

4.4.9 Відібрані зразки ізолюються від решти продукції і до відправки у ВЛ 

передаються на відповідальне зберігання посадовій особі заявника. 

4.4.10 Під час відбору зразків, встановлюється походження продукції та належність 

зразків до даного типу продукції. Для випробувань відбираються зразки продукції, прийнятої 

службою технічного контролю або іншими посадовими особами, на яких покладено 

приймання продукції, в присутності посадових осіб заявника і оформляється акт відбору 

зразка, додаток 8. 

Відбір зразків здійснюється із зазначенням наступних обов'язкових відомостей: 

- місце і дата відбору зразків; 

- позначення і найменування виготовлювача продукції; 

- дата виготовлення; 

- заводський номер. 

Акт оформлюється у трьох примірниках і підписується представником ООВ (або 

іншої організації, якій доручено провести відбір) та представником підприємства-

виготовлювача (постачальника). Один примірник акту залишається у виготовлювача 

(постачальника), другий - направляється в акредитовану ВЛ, яка вказана в рішенні за 

заявкою, третій - залишаються в справі ООВ. 

Якщо зразки відправляються на випробування в різні випробувальні організації, 

складаються окремі акти відбору зразків. 

4.4.11 Доставку відібраних для випробувань зразків продукції у випробувальну 

організацію і повернення їх після випробувань заявник здійснює за свій кошт.  

До ВЛ відібрані зразки продукції доставляються заявником або представником ООВ. 

У випадку, якщо для випробування продукції мають надаватись додаткові матеріали, 

документація та інше, то все це разом з продукцією передається акредитованій ВЛ в 

кількості, необхідній для виконання всієї програми випробувань. 

4.4.12 Ідентифікація продукції проводиться: 

- представником ООВ під час відбору зразків для випробувань у клієнта; 

- представником випробувальної лабораторії (центра). 

4.4.13 Ідентифікація зразків продукції проводиться на відповідність чинним 

нормативним документам: 

- відповідність реєстраційних даних зразка, зазначених в акті відбору, даним, 

зазначеним на фірмовій табличці і в технічній документації; 

- комплектність постачання; 

- наявність відповідних написів і позначень; 

- відповідність показників призначення. 

Ідентифікація повинна проводитися в присутності уповноваженого представника 

заявника. 

4.4.14 За результатами ідентифікації представник ООВ або інша організація вказана в 

рішенні за заявкою з уповноваженим представником заявника складають акт ідентифікації, 

відповідно з додатками 9, чи 10 Порядку. 

4.4.15 Зразки продукції що не пройшли ідентифікацію на випробування з метою 

сертифікації не приймаються.  Один примірник залишається у заявника, другий 

направляється в ООВ для зберігання, третій - у випробувальну лабораторію, яка зазначена в 

рішенні за заявкою. 

4.4.16 Відбір та ідентифікацію проводить персонал ООВ, або, за його письмовим 

дорученням, інша незалежна від виробника організація.  

4.4.17 Випробування зразків продукції проводяться акредитованою НААУ 

випробувальною лабораторією на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEС 17025, згідно 

нормативних документів, що зазначені ООВ в сертифікаті перевірки типу. 
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4.4.18 Зразки продукції повинні випробовуватись на відповідність вимогам, що 

зазначені у рішенні за заявкою, яке оформляється представниками ООВ та передається разом 

з відібраними зразками, актом відбору та ідентифікації в випробувальну лабораторію.  

4.4.19 Акредитована лабораторія подає в ООВ протокол випробувань. ООВ проводить 

аналіз оформлення та зміст протоколу для визначення: 

- відповідності номенклатури перевірених показників показникам що визначені в 

рішенні за заявкою 

- відповідності використаних методів та засобів випробувань вимогам нормативних 

документів на методи випробувань.  

Оцінка відповідності продукції згідно модуля F (відповідність типу за 

результатами перевірки засобів вимірювальної техніки) Схема 3 
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4.4.20 Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі 

сертифіката відповідності. На основі поданих матеріалів і аналізування отриманих 

результатів керівник ООВ приймає рішення згідно додатку 15. У разі отримання негативних 

результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику 

у десятиденний строк і зазначенням причин відмови у видачі сертифікату відповідності. 

ООВ здійснює заходи для запобігання розміщення цієї партії на ринку. У разі 

неодноразового виявлення невідповідності партії обладнання вимогам ООВ припиняє 

перевірки методом випадкового відбору та проводить перевірки кожного зразка обладнання. 

4.4.21 За результатами позитивного оцінювання ООВ видає сертифікат відповідності 

на партію обладнання, додаток 17, який реєструється в журналі Ф.СУЯ 38-А. Сертифікат 

відповідності на партію видається без терміну дії. ООВ надає право його нанесення 

виробникові за винятком тих зразків, шо не відповідають вимогам, згідно ліцензійної угоди 

на право нанесення знаку відповідності на одиницю партії продукції, додаток 21.  

4.4.22 Копія сертифіката відповідності зберігається в ООВ                                              

ДП «Хмельницькстандартметрологія». 

4.4.23 Замовник складає декларацію на кожен зразок з  огляду  на  необхідність 

ідентифікації зразка  продукції.   Декларація разом  з  технічною  документацією зберігається  

протягом  10  років  після  виготовлення останнього зразка продукції.  Копії згаданих 

документів  подаються  на  запит визначених законодавством органів виконавчої влади для 

перевірки. 

 4.5 Оцінка відповідності продукції згідно модуля F1 (відповідність за 

результатами перевірки засобів вимірювальної техніки). 

4.5.1 Оцінка  відповідності  за модулем  F1 (відповідність за результатами перевірки 

засобу вимірювальної техніки). 

 Процедуру оцінки відповідності виробник або уповноважений представник 

проводить в призначеному ООВ відповідно до процедури вказаної в схемі 4. 

4.5.2 У випадку підтвердження використання виробником національних стандартів 

під час проектування обладнання, ООВ приймає рішення щодо проведення перевірки 

(вимірювань, випробувань) з метою з’ясування чи задовільняє обладнання вимоги 

зазначених національних стандартів. Якщо національні стандарти не застосовувались, ООВ 

проводить перевірку та випробування для підтвердження відповідності прийнятих 

виробником рішень вимога Технічного регламенту. 

4.5.3  У випадку отримання негативних результатів ООВ оформляє в 2-х примірниках  

висновок експертизи технічної документації та надсилає один примірник замовнику з 

вказанням причин неможливості виконання подальших робіт. Другий примірник висновку 

разом з технічним файлом зберігається в ООВ. 

4.5.4 При позитивних результатах  висновку експертизи технічної документації ООВ 

оформляє рішення за заявкою у відповідості з додатком 7 в 3-х примірниках та підписується 

керівником ООВ. 

4.5.5 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по плану 

діяльності з оцінювання, прописаного в рішенні за заявкою. Один примірник рішення 

передається в акредитовану ВЛ. Щоб проінформувати замовника про хід роботи, один 

примірник рішення надсилається замовнику. Якщо від замовника не поступило зауважень 

або апеляцій, ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно рішення за 

заявкою. 

Дослідження і випробування для перевірки відповідності продукції вимогам, що 

застосовуються, проводяться за вибором виробника або шляхом проведення досліджень і 

випробувань кожного засобу вимірювальної техніки, або шляхом проведення досліджень та 

випробувань засобів вимірювальної техніки на основі статистичної перевірки відповідності. 

4.5.6 ООВ проводить ідентифікацію виробленої партії обладнання завердженого типу 

та здійснює перевірку однорідності партії та здійснює відбір зразків продукції в повному 
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обсязі або із застосуванням методу випадкового відбору. За результатами відбору та 

ідентифікації обладнання представник ООВ разом з уповноваженим представником заявника 

складають акти відбору, ідентифікації, відповідно з додатками 8, 9 чи 10 Порядку. 

4.5.6.1 Зразки засобів вимірювальної техніки відбираються випадковим чином з 

кожної партії. Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках 

якості засобів вимірювальної техніки. Система відбору зразків повинна забезпечувати рівень 

якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності 

менш як 1 відсоток та граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 

відсотків, з показником невідповідності менш як 7 відсотків.  

 Відібрані засоби вимірювальної техніки повинні бути індивідуально досліджені та 

піддані встановленим у відповідних національних стандартах випробуванням та/або 

рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з 

метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного 

регламенту, що застосовуються, а також схвалення рішення щодо прийняття чи відхилення 

зазначеної партії засобів вимірювальної техніки. За відсутності національного стандарту або 

технічної специфікації рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається 

відповідним призначеним органом. 

У разі прийняття партії усі засоби вимірювальної техніки такої партії вважаються 

такими, що пройшли перевірку, крім тих засобів вимірювальної техніки з вибірки, які не 

пройшли випробування. 

У разі коли партію не прийнято, ООВ вживає відповідні заходи для запобігання 

введенню такої партії в обіг. У разі частого повторювання неприйняття партій ООВ може 

зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити належних заходів. 

4.5.7 Відбір зразків продукції для випробувань здійснює ООВ або, за його письмовим 

дорученням, інша незалежна від виробника організація. 

4.5.8 Кількість зразків продукції та правила відбирання зразків для випробувань 

встановлюється  ООВ  згідно з вимогами міжнародних, міждержавних, державних стандартів 

та інших нормативних документів з урахуванням необхідності проведення випробувань в 

різних акредитованих випробувальних лабораторіях. В окремих випадках ООВ може 

відбирати частини від обладнання, які визначені критичними та несуть ризики при 

експлуатації обладнання. При необхідності за рішенням ООВ відбираються зразки-свідки. 

Випробуванням підлягають типові зразки продукції, що відбираються з виробництва або в 

постачальника. Заявник зобов'язаний створити необхідні умови для відбору зразків продукції 

з метою випробувань. 

4.5.9 Відібрані зразки ізолюються від решти продукції  і  до відправки у ВЛ 

передаються на відповідальне зберігання посадовій особі заявника. 

4.5.10 Під час відбору зразків, встановлюється походження продукції та належність 

зразків до даного типу продукції. Для випробувань відбираються зразки продукції, прийнятої 

службою технічного контролю або іншими посадовими особами, на яких покладено 

приймання продукції, в присутності посадових осіб заявника і оформляється акт відбору 

зразка, додаток 8. 

Відбір зразків здійснюється із зазначенням наступних обов'язкових відомостей: 

- місце і дата відбору зразків; 

- позначення і найменування виготовлювача продукції; 

- дата виготовлення; 

- заводський номер. 

Акт оформлюється у трьох примірниках і підписується представником ООВ (або 

іншої організації, якій доручено провести відбір) та представником підприємства-

виготовлювача (постачальника). Один примірник акту залишається у виготовлювача 

(постачальника), другий - направляється в акредитовану ВЛ, яка вказана в рішенні за 

заявкою, третій - залишаються в справі ООВ. 
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Якщо зразки відправляються на випробування в різні випробувальні організації, 

складаються окремі акти відбору зразків. 

4.5.11 Доставку відібраних для випробувань зразків продукції у випробувальну 

організацію і повернення їх після випробувань заявник здійснює за свій кошт.  

До ВЛ відібрані зразки продукції доставляються заявником або представником ООВ. 

У випадку, якщо для випробування продукції мають надаватись додаткові матеріали, 

документація та інше, то все це разом з продукцією передається акредитованій ВЛ в 

кількості, необхідній для виконання всієї програми випробувань. 

4.5.12 Ідентифікація продукції проводиться: 

- представником ООВ під час відбору зразків для випробувань у клієнта; 

- представником випробувальної лабораторії (центра). 

4.5.13 Ідентифікація зразків продукції проводиться на відповідність чинним 

нормативним документам: 

- відповідність реєстраційних даних зразка, зазначених в акті відбору, даним, 

зазначеним на фірмовій табличці і в технічній документації; 

- комплектність постачання; 

- наявність відповідних написів і позначень; 

- відповідність показників призначення. 

Ідентифікація повинна проводитися в присутності уповноваженого представника 

заявника. 

4.5.14 За результатами ідентифікації представник ООВ або інша організація вказана в 

рішенні за заявкою з уповноваженим представником заявника складають акт ідентифікації, 

відповідно з додатками 9, чи 10 Порядку. 

4.5.15 Зразки продукції що не пройшли ідентифікацію на випробування з метою 

сертифікації не приймаються.  Один примірник залишається у заявника, другий 

направляється в ООВ для зберігання, третій - у випробувальну лабораторію, яка зазначена в 

рішенні за заявкою. 

4.5.16 Відбір та ідентифікацію проводить персонал ООВ, або, за його письмовим 

дорученням, інша незалежна від виробника організація.  

4.5.17 Випробування зразків продукції проводяться акредитованою НААУ 

випробувальною лабораторією на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEС 17025, згідно 

нормативних документів, що зазначені ООВ в сертифікаті перевірки типу. 

4.5.18 Зразки продукції повинні випробовуватись на відповідність вимогам, що 

зазначені у рішенні за заявкою, яке оформляється представниками ООВ та передається разом 

з відібраними зразками, актом відбору та ідентифікації в випробувальну лабораторію.  

4.5.19 Акредитована лабораторія подає в ООВ протокол випробувань. ООВ проводить 

аналіз оформлення та зміст протоколу для визначення: 

- відповідності номенклатури перевірених показників показникам що визначені в 

рішенні за заявкою 

- відповідності використаних методів та засобів випробувань вимогам нормативних 

документів на методи випробувань. 

4.5.20 Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі 

сертифіката відповідності. На основі поданих матеріалів і аналізування отриманих 

результатів керівник ООВ приймає рішення згідно додатку 15. У разі отримання негативних 

результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику 

у десятиденний строк і зазначенням причин відмови у видачі сертифікату відповідності. 

ООВ здійснює заходи для запобігання розміщення цієї партії на ринку. У разі 

неодноразового виявлення невідповідності партії обладнання вимогам ООВ припиняє 

перевірки методом випадкового відбору та проводить перевірки кожного зразка обладнання. 
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Оцінка відповідності продукції згідно модуля F1 (установлення відповідності 

продукції за результатами перевірки) Схема 4 

 

Етап процесу 
Використовувана 

документація* 

 

 

Висновок 

однорідності партії 

Акт відбору та 

ідентифікації 

Протоколи 

випробувань, звіт за 

результатами 

оцінювання 

Рішення за 

результатами 

оцінювання 

Сертифікат 

відповідності 

Ліцензійна угода 

 

 

4.5.21 За результатами позитивного оцінювання ООВ видає сертифікат відповідності 

на партію обладнання, додаток 17, який реєструється в журналі Ф.СУЯ 38-А. Сертифікат 

відповідності на партію видається без терміну дії. ООВ надає право його нанесення 

виробникові за винятком тих зразків, шо не відповідають вимогам, згідно ліцензійної угоди 

на право нанесення знаку відповідності на одиницю партії продукції, додаток 21.  

4.5.22 Копія сертифіката відповідності зберігається в ООВ                                              

ДП «Хмельницькстандартметрологія». 

4.5.23 Замовник складає декларацію на кожен зразок з  огляду  на  необхідність 

ідентифікації зразка  продукції.   Декларація разом  з  технічною  документацією зберігається  

протягом  10  років  після  виготовлення останнього зразка продукції.  Копії згаданих 

документів  подаються  на  запит визначених законодавством органів виконавчої влади для 

перевірки. 

Т

ак 

Перевірка однорідності партії 

Відбір та ідентифікація зразків 
 

Випробування та 

аналіз результатів 

 

Відмова 

Прийняття рішення за результатами 

оцінювання партії продукції 

Видача сертифікату 

на схвалену партію  

 

Заключення ліцензійної  
угоди 

Офіційне 

інформування 

замовника 
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 5 Конфіденційність 

  ООВ та організації, які діють за його дорученням, або взаємодіють з ним під час 

виконання робіт з оцінки відповідності вимогам ТР, повинні забезпечувати конфіденційність 

інформації, що становить комерційну або професійну таємницю. Вимоги до забезпечення 

конфіденційності викладено П.СУЯ 17«Процедура. Забезпечення захисту конфіденційної 

інформації». 

 

  6 Розгляд спірних питань 

  6.1 Якщо заявник не згоден з рішенням, яке прийняте ООВ за його зверненням щодо 

оцінювання відповідності продукції вимогам ТР, він повинен подати (письмово) заяву до 

ОВВ не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. 

Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення. 

  6.2 Заява розглядається ООВ у місячний термін з дня її надходження. 

  6.3 До заяви додаються такі документи: 

 - листування із спірного питання між заявником та ООВ; 

 - результати випробувань (за необхідністю); 

 - документація на продукцію (за необхідністю). 

  6.4 Кожна із сторін має право запросити експертів для надання пояснень. 

  6.5 Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких резолюцій: 

 -   продовжити роботи з оцінки відповідності заявленої продукції; 

 - відмовити у продовженні робіт з оцінки відповідності заявленої продукції. 

  6.6 Рішення надсилається заявнику протягом п’яти днів після проведення засідання. 

Якщо на думку ООВ, що розглядав спірне питання, необхідно внести зміни або переглянути 

стандарти та інші нормативні документи про продукцію, то відповідні пропозиції він вносить 

до центральних органів виконавчої влади, на які покладено виконання функцій технічного 

регулювання у даній сфері діяльності. 

  6.7 У разі незгоди з рішенням ООВ заявник має право протягом десяти днів з дня 

одержання рішення звернутися до центральних органів виконавчої влади, на які покладено 

виконання функцій технічного регулювання у даній сфері діяльності, а також до суду, 

арбітражного суду згідно з чинним законодавством. 

  6.8 Розгляд спірних питань з оцінки відповідності отримані від замовників 

здійснюється у відповідності до П.СУЯ 10 «Процедура. Розгляд скарг та апеляцій» 

 

  7 Розрахунки між ООВ і заявником 

  7.1 Оплата робіт із оцінки відповідності проводиться незалежно від їх результатів. 

  7.2 Порядок розрахунків робіт під час оцінки відповідності продукції. 

  7.2.1 Під час оцінки відповідності продукції фінансові взаємовідносини 

встановлюються між ООВ та заявником. 

  7.2.2 Оплаті підлягають наступні роботи, пов’язані з організацією робіт із оцінки 

відповідності: 

  - підготовчі; 

  - експертні. 

 7.2.3 Вартість робіт із оцінки відповідності продукції вимогам ТР визначається 

відповідно до “Положення про цінову політику ДП «Хмельницький науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації».  

  7.2.4 Оплата робіт із оцінки відповідності продукції проводиться на підставі 

господарських договорів.     
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Додаток 1 

(рекомендований) 

Ф.СУЯ ПО 09-01 

Керівнику Органу з оцінки відповідності  

______________ ______________  

      (ПІБ)   
29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 7   

т.(0382) 65-60-76, т/ф. (0382) 65-81-47   
ЗАЯВА 

на проведення робіт з оцінки відповідності 

1_______________________________________________________________________________ 
(найменування організації декларанта (далі - заявник)) 

________________________________________________________________________________ 
(адреса, код ЄДРПОУ) 

в особі _________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові керівника та його посада) 

заявляє під свою виключну юридичну відповідальність, що ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (назва продукції, код ДКПП, код УКТ ЗЕД) 

виробництва ____________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства-виробника, його повна адреса (юридична та фактична адреса), код ЄДРПОУ) 

виготовлена у вигляді _____________________________________________________________________________ 
                           (якщо партії, то зазначити кількість, дату виготовлення, строк придатності, фасовка,  товаро - транспортні документи, якщо серійно, 

________________________________________________________________________________________________  

то зазначити - серійне виробництво 
 

відповідає вимогам наступних технічних регламентів: _________________________________________________ 
        

(назва технічних регламентів)
 

 

та вимогам ______________________________________________________________________________________ 
(назва та позначення нормативних документів з переліку національних стандартів, які в разі добровільного

 

________________________________________________________________________________ 
застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів) 

та просить провести наступні процедури оцінки відповідності, а саме: (зазначити потрібне) 

 - прийняти участь у випробуваннях продукції; 

 - випробування (дослідження) продукції на відповідність:________________________________________ 
                                                                                                         (вказати нормативні документи ) 

 

 - провести перевірку типу продукції:____________________________________________________ 
                                                                                            (вказати тип, нормативні документи) 

 
 - провести схвалення системи управління якістю при виробництві продукції _____________________ 

                                                                                                                 
(вказати документи щодо функціонування системи управління якістю)

 

 

2 Випробування продукції провести/проведено _________________________________________________ 
         (зазначити потрібне)                    (назва акредитованої (атестованої) випробувальної лабораторії (центру) та адреса. 

________________________________________________________________________________ 
Номера протоколів. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться) 

3 Заявник зобов’язується: 
- виконувати усі умови процедур оцінки відповідності; 
- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені під час сертифікації; 
- сплатити всі витрати за проведення робіт з оцінки відповідності; 
- представити комплект документів (технічний файл), який є доказовою базою відповідності продукції 
вимогам технічних регламентів та зберігати їх протягом певного терміну  

4 Додаткові відомості: 
- декларант цим підтверджує, що він не звертався до інших призначених органів на проведення даних робіт. 
- уповноваженим представником декларанта є____________________________________________________ 

                                         (найменування організації (особи) уповноваженого представника, постачальника, його адреса та телефон,  код за ЄДРПОУ) 

- місце зберігання продукції та комплекту документів, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам 

технічних регламентів: _____________________________________________________________ 

5 Після завершення процедур оцінки відповідності та оформлення декларації про відповідність, просимо 

провести її облік _______________ 
                               (зазначити потрібне) 

Керівник підприємства               _____________________ ______________________ 
                                                                              

 (підпис)     (ПІБ) 
Головний бухгалтер                    _____________________ ______________________ 

                                                                              
 (підпис)     (ПІБ) 

МП «_____»____________20__р 
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Додаток 2 

(рекомендований) 

Ф.СУЯ ПО 09-02 

Доручення 

Power of attorney 

Фірма (Firm) ________________________________________________________________ 
(назва і юридична адреса виробника) (the name and the legal address of the manufacturer) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ доручає проведення робіт із 
charges with performance of works on certification and conformity assesment of products in DP “Khmelnickstandartmetrology” to the firm 

сертифікації та оцінки відповідності продукції в    ______________________________________ 
(назва і юридична адреса фірми, якій дається  доручення) (the name and the legal address of firm, which is charged) 

а саме (має бути зазначене лише необхідне): 
namely (please, mark only the required): 

 подавати заявки на сертифікацію, оцінку відповідності та облік декларацій про  
to  submit the application for certification, conformity assessment and accounting of declarations of conformity; 

відповідність; 

підписувати договори на проведення робіт з сертифікації та випробувань; 
sing contracts for works on certification, conformity assesment and testing; 

надавати зразки для випробувань; 
to provide the samples for testing; 

одержувати оригінали сертифікатів відповідності; 
to receive the originals of certificates of conformity; 

одержувати копії сертифікатів відповідності; 
to receive the copies of certificates of conformity; 

сплачувати витрати, пов’язані з проведенням робіт з сертифікації та оцінки  
to pay the expenses related with works on certification and conformity assesment; 

відповідності; 

приймати рішення, щодо утилізації зразків після проведення випробувань; 
to take decisions regarding utilization of samples after testing; 

підписувати декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів; 

to sign declarations of conformity of products to requirements of technical requlations; 

сертифікати відповідності просимо оформити на фірму ____________________________  
we ask to draw up the certificates of conformity for firm   (зазначити фірму виробника чи фірму, 

_______________________________________________________________________________ 
якій дається доручення) (please, specify the firm of the manufacturer or firm charged  with Power of attorney) 

 

Фірма (The firm) _______________________________________________________________ 

    (назва і юридична адреса виробника) (the name and the legal address of the manufacturer) 

_______________________________________________________________________________________ 
бере на себе всі зобов’язання стосовно сертифікації своєї продукції, що і фірма, якій надано  
undertakes all obligations concerning certification of its products, as well as the firm charged with commission. 

це доручення.  

 

______________________  ______________   ______________ 
(посада уповноваженої особи виробника)                         (підпис) (signature)             (П.І.Б.) (Name) 

(position of authorized representative of the Applicant)  

 

 

Місце печатки виробника       ___._________.201___ 

Locus sigil of the manufacturer         

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 
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Додаток 3 

(рекомендований) 

Ф.СУЯ ПО 09-03 

Опитувальна анкета 

для попереднього обстеження системи управління якістю 

підприємства-заявника 

1 Назва і реквізити підприємства-заявника. 

 

 

 

2 Найменування продукції (послуг), щодо виробництва  якої заявлено сертифікацію 

системи управління якістю. 

 

 

 

3 Кількість працюючих в організації. 

 

 

 

4 Керівний склад. 

 

 

 

4.1 Прізвища, ініціали і посади відповідальних керівників підприємства. 

 

 

 

4.2 Прізвище, ініціали і посада особи, відповідальної за систему управління якістю 

підприємства. 

 

 

5 Система управління якістю. 

 Так/Ні Подання детальної 

інформації 

(назва та 

позначення 

документації СУ) 

5.1 Загальні вимоги 

5.1.1 Чи розроблено систему управління якістю  

(далі СУ) стосовно визначеної продукції? 

 

5.2 Вимоги до документації 

5.2.1  Чи розроблена Настанова з якості? 

5.2.2 Чи здійснюється контроль документів СУ ? Чи 

розроблена документована методика для визначення 

управлінських дій? 

5.2.3 Чи здійснюється контроль протоколів згідно 

вимог системи управління якістю? Чи розроблена 

документована методика для визначення управлінських дій? 

 

  



ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ПО.СУЯ 09:2021 

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності 

засобів вимірювальної техніки 

Редакція 3 

Сторінка 22 Сторінок 56 
 

 

22  

5.3 Відповідальність керівництва 

5.3.1 Чи визначені та виконуються вимоги Заявників 

найвищим керівництвом? 

5.3.2 Чи сформульована політика в сфері якості? 

5.3.3 Чи відповідає політика в сфері якості меті 

організації? 

5.3.4 Чи є цілі в сфері якості вимірними та 

узгодженими з політикою? 

5.3.5 Чи призначений в організації представник 

керівництва за  СУ  з покладенням необхідної 

відповідальності та наданням повноважень? 

5.3.6 Чи визначені відповідальність, повноваження та 

інформування персоналу в галузі забезпечення якості 

вибраної продукції? 

5.3.7 Чи здійснюється аналізування ефективності СУ з 

боку керівництва? 

5.3.8 Чи оформляється протоколами аналізування з 

боку керівництва? 

5.4  Керування ресурсами 

5.4.1 Чи забезпечує організація наявність ресурсів, 

необхідних для впровадження системи управління якістю? 

5.4.2 Чи забезпечена організація компетентним 

персоналом для виконання робіт? 

5.4.3 Чи здійснюється періодично необхідне навчання 

та підготовленість кадрів для задоволення потреб організації? 

5.4.4 Чи реєструються дані стосовно освіти, 

професійної підготовки, кваліфікації та досвіду? 

5.4.5 Чи визначено, створено та підтримується в 

організації інфраструктура, необхідна для досягнення 

відповідності продукції (послуг) вимогам до неї? 

5.4.6 Чи визначено в організації робоче середовище, 

необхідне для досягнення відповідності вимогам продукції 

(послуг), та можливість управляти ним? 

5.5 Виготовляння продукції 

5.5.1 Чи визначені (розроблені) процеси, необхідні для 

виготовляння продукції? 

5.5.2 Чи здійснюється аналізування вимог щодо 

продукції, заявленої Заявником до того, як організація візьме 

на себе зобов’язання про виконання робіт? 

5.5.3 Чи визначені організацією необхідні ефективні 

заходи щодо зв’язку з Заявниками? 

5.5.4 Чи регламентовані процедури управління 

процесами проектування та розроблення? 

5.5.5 Чи здійснюється реєстрація результатів 

проектування на всіх її етапах? 

5.5.6 Чи здійснюється в організації вибір 

постачальників та чи існують критерії вибору постачальників 

для забезпечення відповідності продукції, що закуповується? 

5.5.7 Чи регламентовано порядок визначення вимог до 

якості продукції, що закуповується, і порядок її перевірки? 

5.5.8 Чи передбачене періодичне здійснення аналізу 
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контрактів з постачальниками та Заявниками? 

5.5.9 Чи прийняті певні процедури управління 

виробничими процесами? 

5.5.10 Чи затверджено в організації всі процеси 

виготовляння та надання послуг, виходи яких неможливо 

перевірити шляхом подальшого контролю та вимірювань? 

5.5.11 Чи регламентовано порядок забезпечення 

ідентифікації та простежуваності продукції? 

5.5.12 Чи передбачено в організації процедуру 

управління власністю Заявника? 

5.5.13 Чи забезпечується в організації збереження 

продукції на всіх етапах її проходження? 

5.5.14 Чи здійснюється в організації управління 

засобами моніторингу та вимірювальної техніки, для 

доведення відповідності продукції (послуг) встановленим 

вимогам? 

5.6 Вимірювання, аналізування та поліпшення 

5.6.1 Чи розроблена в організації процедура 

планування та проведення внутрішніх аудитів? 

5.6.2 Чи проводить організація внутрішній аудит у 

заплановані інтервали часу? 

5.6.3 Чи визначені процеси та види діяльності щодо 

забезпечення моніторингу та вимірювання процесів та 

продукції? 

5.6.4 Чи прийнятий певний порядок дій з управління 

невідповідною продукцією?  

5.6.5 Чи визначаються та аналізуються дані про 

результативність системи управління якістю? 

5.7 Поліпшення 

5.7.1 Чи прийняті певні процедури, які забезпечують 

здійснення коригувальних дій? 

5.7.2 Чи прийняті певні процедури, які забезпечують 

здійснення запобіжних дій? 

 

 

Примітка: Відповіді даються лише на ті питання, які відносяться до моделі системи 

управління якістю, яка використовується на підприємстві. 

 

 

 

Керівник підприємства       _______________________________________    
                          (підпис, прізвище та ініціали) 

М.П. 
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Додаток 4 

Ф.СУЯ ПО 09-04 

СЕРТИФІКАЦІЙНА УГОДА № _____ 

  

________________                        «___» _________ 201__р. 

 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (надалі ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТ-

МЕТРОЛОГІЯ» названий «Органом з оцінки відповідності» – Виконавець), в особі генерального директора 

___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  та ____________________, надалі «Клієнт», в 

особі ______________________ з другої сторони, уклали цей договір про наступне: 

 

1.  ПРЕДМЕТ УГОДИ 
1.1 У відповідності до вимог даної Угоди  Виконавець на свій ризик  приймає на себе за відповідними 

письмовими заявками Клієнта виконання робіт (надання послуг) із сертифікації підтвердження сертифікації, 

надання послуг з довідкового, консультативно-методичного забезпечення, актуалізації нормативної 

документації, а Клієнт зобов’язується  прийняти і оплатити Виконавцеві виконані роботи (надані послуги) в 

тому числі оплатити додаткові витрати Виконавця, необхідні для виконання робіт (надання послуг) передбачених 

даною Угодою (транспортні витрати, витрати на відрядження працівників, інші). 

1.2 Місце виконання робіт (надання послуг) за цією угодою визначається за згодою сторін, термін 

виконання зазначається у письмових заявках Клієнта, погоджених Виконавцем згідно вимог нормативних 

документів із сертифікації, або за домовленістю сторін. 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ (ПОСЛУГ) I ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 
2.1 Вартість окремих робіт (послуг), що виконуються (надаються) за цією Угодою визначається у 

рахунках на їх оплату, актах здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), які є невід’ємною частиною 

даної Угоди.  У вартість робіт (послуг) можуть входити додаткові витрати Виконавця, необхідні для виконання 

робіт(надання послуг) передбачених даною Угодою (транспортні витрати, витрати на відрядження працівників, 

компенсація часу на проїзд спеціалістів до місця проведення робіт та назад, організацію робочого місця, 

компенсація вимушеного простою, тощо). Загальна вартість робіт (послуг) визначається, як сума вартості всіх 

робіт(послуг), що виконується згідно даної Угоди, і додаткових витрат, та зазначається у відповідних рахунках, 

актах здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), які є невід’ємною частиною даної Угоди. 

2.2 Клієнт проводить 100% передоплату робіт (послуг), а також оплачує додаткові витрати   згідно 

наданих Виконавцем  рахунків протягом  10-ти  робочих  днів з моменту виставлення рахунку, шляхом 

перерахування (сплати) коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата виконання робіт (послуг) 

проводиться з обов’язковою вказівкою номера, дати рахунку та призначення платежу. 

2.3 У випадку зміни після укладення договору, законодавства та економічних умов діяльності Виконавця 

(інфляційні процеси, зміна рівня мінімальної зарплати, вартості сировини, матеріалів, які необхідні Виконавцю 

для виконання робіт за даною Угодою, зміни вартості послуг, що надаються Виконавцю іншими особами тощо), 

Виконавець має право на протязі дії Угоди змінити вартість робіт (послуг) Угоди в односторонньому порядку. У 

випадку незгоди Клієнта із новою ціною запропонованою Виконавцем Клієнт має право вимагати розірвання 

даної Угоди за умови здійснення повного розрахунку за раніше виконані роботи (послуги). 

2.4 Якщо Клієнт протягом 5-ти робочих днів з моменту надання рахунків не надасть необхідні документи, 

продукцію та її зразки, не створить необхідні умови для виконання робіт (надання послуг) останній має право в 

односторонньому порядку зробити перерахунок вартості робіт (послуг) та виставити нові рахунки у випадку 

зміни вартості робіт (послуг) згідно п. 2.3 Угоди. В такому випадку виконання робіт (надання) послуг не 

розпочинається до здійснення оплати за новими рахунками. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА : 
3.1. Дана угода вимагає від Клієнта виконувати наступне:  

3.1.1 Клієнт завжди виконує вимоги сертифікації, зокрема, впроваджені відповідні зміни, що були 

повідомлені органом сертифікації; 

3.1.2 Якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в постійному  виробництві, то 

сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам до неї; 

3.1.3 Клієнт запроваджує усі необхідні заходи для  

1) проведення оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечує умови для розгляду 

документів та записів і доступу до відповідного устаткування, місць розташування, підрозділів, 

персоналу та для субпідрядників клієнта; 

2) розгляду скарг; 
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3) участі спостерігачів, за потреби; 

3.1.4 Клієнт робить заяви щодо сертифікації у відповідності до галузі сертифікації; 

3.1.5 Клієнт не використовує сертифікацію продукції таким чином, щоб зіпсувати репутацію органу 

сертифікації, і не робить будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган сертифікації може розглядати як 

такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими; 

3.1.6 У випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, Клієнт припиняє 

використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які 

вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення будь-яких сертифікаційних документів), та виконує будь-які 

інші необхідні дії; 

3.1.7 Якщо клієнт надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні 

відтворюватися в їх цілісності або як визначено схемою сертифікації; 

3.1.8 Якщо клієнт робить посилання на сертифікацію продукції в засобах інформації, таких як документи, 

брошури чи рекламні матеріали, він виконує вимоги органу сертифікації або вимоги, визначені схемою 

сертифікації; 

3.1.9 Клієнт виконує усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо використання 

знаку відповідності та інформації стосовно продукції;  

3.1.10 Клієнт зберігає записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності 

сертифікаційним вимогам, та робить ці записи доступними органу з сертифікації і 

          1) вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених у продукції, що 

впливають на відповідність сертифікаційним вимогам. 

          2) документує виконані дії. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ 

  
4.1 Згідно даної угоди орган з сертифікації  несе відповідальність за: 

4.1.1 - дотримання процедур, правил та порядків сертифікації продукції згідно визначених схем та 

моделей сертифікації; 

4.1.2 - здійснення контролю щодо використання сертифікатів, ліцензій та знаків відповідності; 

4.1.3 - дотримання неупередженості та конфіденційності; 

4.1.4 - достовірність загально доступної інформації щодо сертифікації; 

4.1.5 - управлінням компетентністю персоналу, залученого до сертифікації ; 

4.1.6 - залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів щодо проведення сертифікації; 

4.1.7 - належне  функціонування системи управління якістю органу з сертифікації 

 

5. ІНШІ УМОВИ 

 
5.1. Ця угода вступає в дію з __________ і залишається в силі до _________, але не більше 5 (п’яті) ро- 
                                                                                        (дата)     (дата) 

ків поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це 

іншої сторони в установлені терміни. 

 

6.  МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: КЛІЄНТ: 

ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Назва підприємства 

Адреса: 29000, Хмельницький, вул. Свободи, 7 Адреса :  

IBAN UA833223130000026001000006840, Банк  

Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК»,  Ідн. код юридичної особи   

Свiдоцтво № 100120675 IПН, Свiдоцтво №  

Ідн. код юридичної особи  02568354  

IПН № 025683522256, Свiдоцтво № 100120675  

Платник податку на  прибуток на загальних умовах  

 

 

 

Генеральний директор 
ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

____________________________________ 

            М.П.                                           

 

 

__________________ _______________________ 

                  М.П. 
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Додаток 5 

(Рекомендований) 
Ф.СУЯ ПО 09-05 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

ВИСНОВОК 

експертизи наданих документів на оцінку відповідності  № _____-ВЕ від ___________. 

 
продукції _______________________________________ ________________________________ 

                                       (назва продукції, код ДКПП, код УКТЗЕД для імпортної продукції) 

яка виготовляється серійно/партії продукції __________________________________________ 
         _______________                                       (назва підприємства-заявника, адреса) 

_____________________________________   
на відповідність вимогам                                                                                          _____________ 

(позначення та назва нормативних документів) 

Термін проведення робіт:________________ 

 

Комісія у складі: голови комісії ___________________________________________________ 
                                                                        (посада, прізвище, ініціали) 

                              членів комісії ___________________________________________________ 
                                                                        (посада, прізвище, ініціали) 

 

Проведено аналіз даних заявки на сертифікацію та встановлено (ставиться відмітка *), що: 

інформація про клієнта та продукцію є достатньою для проведення процесу 

сертифікації; 

 

будь-які відомі розбіжності у розумінні між органом сертифікації та клієнтом 

вирішені, зокрема, погодження щодо стандартів або інших нормативних документів; 
 

заявлена галузь сертифікації  визначена; 

 

наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання; 

 

орган сертифікації має компетентність і спроможність виконувати діяльність з 

сертифікації. 

      

 
Наявність попереднього досвіду роботи (ставиться відмітка*)  щодо: 

сертифікації даного найменування продукції (типу продукції); 

 

 сертифікації на відповідність заявленому нормативному документу; 

 

сертифікації за обраною схемою сертифікації. 

 

 

Представник ООВ:         __________________                _________________________ 
                                                                                                 (підпис)                                                                    (ініціали, прізвище) 
                                          __________________                _________________________ 
                                                                                                 (підпис)                                                                    (ініціали, прізвище) 
Представник заявника     ___________________             ___________________ 
                             (підпис)                   (ініціали, прізвище 

* «+» - відповідає; «-» -  не відповідає 

+

v 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Додаток 6 

(Рекомендований) 
Ф.СУЯ ПО 09-06 

 
Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 
 

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                           Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                           ________________ ____________ 

 

                                                                           “___” __________ 201___ р 
 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

про склад комісії для проведення  

оцінки відповідності продукції/технічного нагляду  

 

 

Згідно рішення за заявкою/ліцензійної угоди №___________ від __________ для 

проведення оцінки відповідності продукції/технічного нагляду за виробництвом продукції 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (назва продукції) 

 
на _____________________________________________________________________________ 

                                             (найменування пiдприємства-виготовлювача або постачальника продукцiї)  

призначається комісія у складі: 

 

голова комісії  _______________       ______________________________ 

                                                (ПІБ)                                                            (Посада) 

 

            члени  комісії:   _______________       ______________________________ 

                                                (ПІБ)                                                            (Посада) 

                                               _______________       ______________________________ 

                                                (ПІБ)                                                            (Посада) 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу             ______________   ______________ 
                                                                                                    (Підпис)                                                                              (ПІБ) 
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Додаток 7 
Ф.СУЯ ПО 09-07 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 
Р I Ш Е Н Н Я    №__________РЗ 
вiд "___" _____________ 201___р. 

за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукцiї  
 

Розглянувши заявку ______________________________________________________  
                                             (найменування пiдприємства-виготовлювача або постачальника продукцiї) 

_____________________________________________ за №_______ від ___________ 
                                                               (дата) 

на оцінку відповідності продукції  
_______________________________________________________________________________ 

                           (назва продукцiї, код  ДКПП, код УКТЗЕД для імпортної продукції) 
яка ввезена/виготовлена/виготовляється серійно ______________________________________ 

                                                                                             (найменування пiдприємства-виготовлювача) 
згідно  __________________________________________________________________________ 

(позначення  та  назва  нормативних  документiв) 

повiдомляємо: 
1 Оцінка відповідності буде проведена із застосуванням модулю ______ на 

вiдповiднiсть продукцiї вимогам  ___________________________________________________  
(позначення  та  назва  нормативних  документiв) 

2 Схема (модель) оцінки відповідності міститиме:   (непотрiбне викреслити) 
         - експертиза наданої замовником технічної документації; 
         - відбір та ідентифікацію зразків продукції;         
         - випробування зразків продукції; 
         - контроль за проведенням випробувань продукції; 
         - оцінка результатів випробувань;         
         - схвалення системи управління якістю. 
3 План діяльності з оцінювання:   (непотрiбне викреслити) 

- розгляд заявки - виконавець _ ___________________________________________________; 
                                  (ПІБ призначеної компетентної особи) 

- оцінка документації, наданої заявником* - виконавець  ______________________________; 
                                                                                      (ПІБ призначеної компетентної особи) 

- оцінка системи управління якістю або системи управління безпечністю харчової           
продукції *- виконавець-_____________________________________________________; 

                                              (ПІБ призначеної компетентної особи) 

- відбір зразків продукції для випробувань та їх ідентифікація – 
виконавець_______________________________________________________________;  

                                              (ПІБ призначеної компетентної особи) 

- випробування продукцiї  з  метою  сертифiкацiї  будуть  проведені                              
_______________________________________________________________________________________ 

(назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторiї (центру) 
 
- аналізування всієї інформації і результатів оцінювання - виконавець ___________________; 

                                                                                                  (ПІБ призначеної компетентної особи) 

- прийняття рішення щодо сертифікації – виконавець ________________________________; 
                                                                                    (ПІБ призначеної компетентної особи) 

4 За результатами оцінки відповідності буде складений відповідний звіт.  
   
 5 Роботи проводяться на пiдставi господарського договору №______ від 

____________ р. та сертифікаційної угоди №______ від ____________ р. 
 

Керiвник органу оцінки відповідності продукції    _________________          _____________ 
                М.П.                                                      (пiдпис)                     (прізвище, ініціали) 

З документом ознайомлено та один примірник отримав, 
________________________    ________________             _______________  

(посада)      (підпис)    (ПІБ) 



ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ПО.СУЯ 09:2021 

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності 

засобів вимірювальної техніки 

Редакція 3 

Сторінка 29 Сторінок 56 
 

 

29  

Додаток 8 
Ф.СУЯ ПО 09-08 

 
Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 
А К Т 

ВIДБОРУ ЗРАЗКIВ №______________  

      

від_______________ 20___р. 

На____________________________________________________________________ 
          (назва пiдприємства, органiзацiї, адреса, код ЄДРПОУ*)        

мною (нами),   _____________________________________________________________ 
             (посада, прiзвище, iнiцiали  представника ООВ) 

в присутностi  ____________________________________________________________________ 
                        (посада, прiзвище,  iнiцiали   представника заявника) 

                                                                                                                                                

вiдiбранi зразки продукцiї ___________________________________________________________ 
 

вiдповiдно до рiшення № _________________вiд__________________ 
 

за заявкою_____________________________________________________________________ 

 

         Назва зразкiв Одиниця 

вимірю- 

вання 

Номер 

партії 

(заводські 

номери) 

Розмiр 

партiї в 

одиницях 

вимiрюван

ня 

Дата 

виго-

товлення 

Кiлькiсть  

вiдiбраних зразкiв 

та їх заводські 

номери 

    

для 

випробу-

вання 

для 

збері-

гання 

зразків-

свідків 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Примітка: графа 7 заповнюється при необхідності 

 

 
Представник органу 

iз оцінки відповідності                 _________________          __________________________ 
                                                                (пiдпис)                                  (прiзвище, iнiцiали) 

      

Представник заявника          _________________                ___________________________ 
                                                                (пiдпис)                                  (прiзвище, iнiцiали) 

 

 

 

 

 

 



ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ПО.СУЯ 09:2021 

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності 

засобів вимірювальної техніки 

Редакція 3 

Сторінка 30 Сторінок 56 
 

 

30  

Додаток 9 
Ф.СУЯ ПО 09-09 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

АКТ  

ідентифікації №_________________  

      _____________                                                                   ___________________ 
          (дата)                   (місце)   

_______________________________________________________________ 
( назва  продукції ) 

що виготовляється (виготовлена) _________________________________________________ 
(найменування підприємства та його розташування) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Представник(и) органу з оцінки відповідності_____________________________                                         
       (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________________________________________________ 

  
та  уповноважений представник заявника__________________________________________ 

       (найменування підприємства) 

_____________________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 
склали цей акт як свідчення  того, що відібрані зразки_______________________________  

 
________________________________________________ розмір партії _________________ 

     (назва  продукції) 

для  випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам _______________________ 

__________________________________________________________________ 
    (позначення та назва нормативного документа) 

щодо маркування та комплектації. 

 

 

Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки* ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
     (назва продукції) 

ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування . 

 

Представник органу з  

оцінки відповідностії                   _______________                   ______________________ 

                                                 (підпис)                                                  (ініціали та прізвище) 
 Представник заявника             _______________                  ______________________ 

             (підпис)                                                   (ініціали та прізвище)                          
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Додаток 10 
Ф.СУЯ ПО 09-10 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

АКТ  

ідентифікації №_________________  

__________          __________ 
 (дата)                                       (місце)   

На продукцію ___________________________________________________ 
( назва  продукції ) 

__________________________________________________ код УКТЗЕД - ______________ 

 

що завезена ___________________________________________________________________ 
(найменування країни) 

Представник (и) органу з оцінки відповідноссті ___________________________                                         
       (посада, місце роботи, призвище, ім'я та по батькові) 

та  уповноважений представник заявника__________________________________________ 

       (найменування підприємства) 

_____________________________________________________________________________ 
    (посада, призвище, ім'я та по батькові) 

склали цей акт як свідчення  того, що відібрані зразки ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

     (назва  продукції, модель, заводський №) 

виробництва _________________________________ поставлена ______________________ 

  (назва підприємства-виробника, країна)          (назва постачальника, країна) 

________________________ в ________________ 20__ р. на ___________________________ 
   (термін поставки)                                    (назва отримувача) 

_________________________________________________ в кількості _______________ шт. 

 

по контракту (договору) №_______________. 

 

Належність продукції заявнику ідентифікована згідно з товаросупровідною та 

експлуатаційною документацією ___________________________________________________ 

     

_____________________________________________________________________________ 

щодо маркування та комплектації. 

Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки* __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
     (назва продукції) 

ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування. 

 

   

Представник органу з  

оцінки відповідностії                   _______________                   ______________________ 

                                                 (підпис)                                                  (ініціали та прізвище) 
 

 Представник замовника             _______________                  ______________________ 
                                                                                                    (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
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Додаток 11 
Ф.СУЯ ПО 09-12 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

 
ЗВІТ №________-ЗОВ 

за результатами оцінки відповідності продукції 
від ___________ 201__р. 

 
1 На виконання рішення за заявкою №______-РЗ від _______.201__ щодо оцінки 

відповідності продукції ___________________________________________________________             
(назва продукції, код УКТ ЗЕД, ДКПП) 

 
яка виготовляється серійно ________________________________________________________ 

(назва підприємства, адреса, код ЄДРПОУ) 
________________________________________________________________________________ 
 
орган з оцінки відповідності із застосуванням модулю ______ в термін _____________ провів: 

- експертизу представлених ________________ документів – висновок № _____-ВЕ 
від __________;                                      (назва підприємства) 

- відбр та ідентифікацію зразків продукції - №____-АВ та №_____-АІ  від _______; 
- випробування зразків продукції; 
- аналіз протоколу випробувань ___________________ – протокол №____________ 

від ____________;                                                (назва ВЛ) 
- перевірку повноти визначення нормативних документів та комплекту документів, 

необхідних для оформлення сертифікату. 
2 ООВ по результатам оцінки відповідності встановив, що вищезазначена продукція 

відповідає/не відповідає вимогам ___________________________________________________  
                                                                                   (назва нормативних документів) 

3 ООВ зобов‛язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, які 
одержані від _____________ під час аналізу документів і робіт з оцінки відповідності,  

(назва підприємства) 

та не передавати матеріали в будь-які сторонні організації чи будь-яким особам. 
 

 

 
 

Виконавці 

______________________                     ________________           ________________ 

(посада)      (підпис)      (ініціали, прізвище) 
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Додаток 12 

(Рекомедований) 
Ф.СУЯ ПО 09-12 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                           Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                           ________________ ____________ 

 

                                                                           “___” __________ 201___ р 

 

 

ВИСНОВОК № ___________________ 
                       за результатами попереднього (заочного) оцінювання 

____________________________________________________________________ 
(вказати –назву системи.)  

__________________________________________________________________ 
(назва організації-заявника, адреса, код ЄДРПОУ) 

на відповідність вимогам ________________________________________________ 
(позначення НД та ТР на відповідність якому передбачено оцінити систему) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хмельницкий 20_______ 

 

1. Підстава для проведення попередньої оцінки відповідності продукції вимогам 

системи управління 

1.1. Заявка _______________ № _______________ від _______________на  проведення 

оцінки системи управління (вказати систему управління)   

1.2. Рішення за заявкою на проведення оцінки системи управління _____________ 

№__ від ___ __________ 20__р. 

на______________________________________________________________________________ 
(назва організації-заявника) 

2. Мета попередньої оцінки системи управління 

2.1. Визначення ступеня готовності підприємства ____________________ до 

проведення остаточної перевірки на виробництві і оцінки системи управління. 

2.2. Розробка програми (плану) остаточної перевірки і оцінки системи управління 
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3. Комісією (рішення про склад комісії від  _________________ № ________) в складі: 

Голова комісї    –                                  _____________________________________ 

                            (посада, ПІБ,аудитор, сертифікат №___від____)
 

Члени комісії  –                                    ________________________________________ 

                  (посада, ПІБ,експерт, аудитор, сертифікат №__ від___) 

в період з _______________ по ________________проведено попередню оцінку системи 

управління ___________________ на підприємстві ________________________________на 

відповідність вимогам ____________________________________________________________ 

                   
(позначення НД та ТР на відповідність якому передбачено оцінити систему) 

 

 

 

Комісією була  проведена експертиза таких документів: 

 Настанови щодо якості  __________________________(за необхідністю); 

 Політики та цілей; 

 Документів системи управління  (процедур, методики, інструкцій). 

 _______________________________________________________________ 
          (наводяться документи та матеріали, які надані організацією) 

4. Результати попереднього оцінювання системи управління:  

Результати попередньої (заочної) оцінки системи управління  узагальнено і наведено в 

таблиці 1:  

                                                                                                                        Таблиця 1 

 

№ 

пунктів 

НД 

Документи  

системи 

управління 

Позначення і загальний 

опис 

Загальна оцінка 

відповідності  вимогам 

(відповідає, відповідає  

частково, не  відповідає) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

       

           5. Загальний висновок за результатами попереднього оцінювання 

______________________________має документально оформлену систему управління 

______________ щодо виробництва __________________________. 

Представлені документи, в основному, відповідають вимогам____________________ 

                                                                                                                (позначення НД та ТР) 

_____________________________, за виключенням вищезазначених невідповідностей.  

 Терміни остаточного перевіряння і оцінювання будуть узгоджені з 

підприємством після виконання коригувальних дій, в результаті чого буде прийнято рішення 

щодо доцільності проведення ІІ етапу аудиту.  

 

 
Голова комісії ________________           ________________ 

  (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Члени комісії ________________           ________________ 

  (підпис)      (ініціали, прізвище) 

                     ________________           ________________ 

             (підпис)      (ініціали, прізвище)                               
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Додаток 13 
Ф.СУЯ ПО 09-13 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                           Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                           ________________ ____________ 

 

                                                                           “___” __________ 201___ р 

 

Програма 

остаточного оцінювання  
(вид роботи) 

системи управління якістю 

(назва системи) 

 
(назва підприємства) 

 

 

на відповідність вимогам 

________________________________________________________ 

(назва НД та ТР) 

 

 

м. Хмельницький 20___ 

 

 

1.Мета і галузь остаточної перевірки і оцінки системи управління  

1.1 Метою перевірки є встановлення відповідності системи управління (вказати на 

що) 

1.2 Об’єкт перевірки – система управління, що перевіряється на відповідність вимогам 

технічного регламенту та стандарту (вказати якому) 

 

2 Підстава для проведення перевірки 

2.1 Заявка  

2.2 Рішення керівника ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»                      

№ _______від _________ про створення комісії по проведенню схвалення СУ 

- Висновок за результатами попередньої (заочної) оцінки системи управління,                           

№ ________________-В затверджений керівником ООВ ____________р; 

- Договір № ________ від _____________ р. 

 

3 Місце проведення перевірки 

 

4 Дата проведення перевірки 

 

5 Список посадових осіб організації, що відповідають за систему управління та 

об’єкти виробництва: 
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6 Перелік основних документів, які описують систему управління: 

 

7 Перелік додаткових документів організації, що підтверджують функціонування 

системи управління якістю: 

 статут підприємства; 

 посадові інструкції; 

 технологічна документація; 

 конструкторська документація; 

 накази; 

 протоколи реєстрування даних, та інші 

 

8 Форми робочих документів, що використовуються для реалізації плану 

перевірки та відображення її результатів: 

 контрольні питання аудиторів; 

 протокол реєстрації невідповідностей. 

 

9 Мова перевірки: українська. 

 

10 Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці: 

 

11 Процеси системи управління якістю, що підлягають перевірці: 

 

12 Найменування об’єктів технологічного процесу надання послуг, системі 

управління підлягають перевірці: 

вхідний контроль; 

виробничі процеси; 

контроль технологічної дисципліни; 

контроль наданих послуг та інші. 

13 Джерела інформації про якість продукції 

 

14 Склад групи аудиту, що здійснює перевірку: 

 

15 Розподіл обов’язків між членами групи аудиту: 

№

 п/п 

Процес системи управління  Пункти ДСТУ 

та ТР 

Відповідальний за 

перевірку процесу 

1.  Система управління    

2.  Настанова щодо якості   

3.  Контроль документів СУ   

4.  Контроль протоколів   

5.  Відповідальність керівництва   

6.  Планування системи управління    

7.  Управління ресурсами   

8.  Управління інфраструктурою та виробничим 

середовищем 

  

9.  Процес закупівлі   

10.  Управління виробництвом   

11.  Ідентифікація та простежуваність   

12.  Внутрішній аудит   

13.  Управління невідповідною роботою   
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№

 п/п 

Процес системи управління  Пункти ДСТУ 

та ТР 

Відповідальний за 

перевірку процесу 

14.  Коригувальні дії   

15.  Запобіжні дії   

Терміни перевірки по підрозділам приведено в додатку. 

 

16 Процедури перевірки: 

16.1 Перевірка організації: 

початок __________ 20_____ р. 

закінчення ________ 20_____ р. 

16.2 Складання звіту про проведення остаточної перевірки і оцінки системи 

управління якістю – до __________ 20___ р. 

 

17 Методи проведення перевірки 

 обстеження і аналіз процесів системи управління та об’єктів виробництва; 

 оцінка відповідності систем управління вимогам нормативних документів. 

 

18 Завершення перевірки та звітні документи 

18.1 На заключній етапі голова комісії сповіщає про результати перевірки та прийняте 

рішення. 

18.2 Звіт про результати перевірки складається у двох примірниках (за потреби) і 

направляється: 

 один примірник (№ 1) організації - заявнику. 

 один примірник (№ 2) органу з сертифікації систем управління ДП «Хмель-

ницькстандартметрологія»; 

Виключне право для інших розсилок звіту надається організації-заявнику. 

Звіт підписується комісією та з ним ознайомлюються представники керівництва 

організації. 

19 Вимоги конфіденційності 

ООВ зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що 

будуть одержані на ________________________________________(назва організації) в ході 

перевірки і оцінки системи управління якістю, та не передавати матеріали перевірки у будь-

які організації чи будь-яким особам. 
Голова комісії ________________           ________________ 

  (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Члени комісії ________________           ________________ 

  (підпис)      (ініціали, прізвище) 

                     ________________           ________________ 

                         (підпис)      (ініціали, прізвище)     

 

ПОГОДЖЕНО: ____________________________________ 
  ( ПІБ та підпис) 

М.П. 
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Додаток 14 
Ф.СУЯ ПО 09-14 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                           Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                           ________________ ____________ 

 

                                                                           “___” __________ 201___ р 

 

ЗВІТ 

за результатами остаточного оцінювання  

системи управління  

             на відповідність 

_________________________________ 

 

 

 

м .Хмельницький – 20____р. 

 

1. Загальні відомості про підприємство-заявника 

Назва:  

Поштова адреса:   

Контактні особи:  

Банківські реквізити: р/р _______________________________, МФО ___________, код 

за ЄДРПОУ ____________ 

2.Загальні відомості про ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

Поштова адреса: вул. Свободи, 7, м. Хмельницький, 29000 

Телефон: (0382) 65-60-76 

Факс:       (0382) 76-49-57 

Банківські реквізити: р/р _______________________________, МФО ___________, код 

за ЄДРПОУ ____________ 

3. Модуль оцінки відповідності (В+D; B+F; G; H1) 

4.Підстава для проведення остаточного оцінювання системи управління ________ 

(далі-Система). 

4.1 Заявка №_______  від  ________ на проведення оцінки системи управління_______ 

4.2 Рішення за заявкою  №_______  від  ________ 

4.3 Договір №_____від між ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

та_____________  

4.4 Висновок за результатами попереднього оцінювання системи управління 

______________від  

5.Завдання остаточного оцінювання 

      Метою остаточного оцінювання системи управління якістю є отримання об’єктивних 

даних для засвідчення відповідності системи управління ______________ (надалі – Заявник) 

вимогам __________________, а також для забезпечення впевненості у тому, що Заявник 

здатний постійно виготовляти ________________________________________у відповідності 

з вимогами нормативних, законодавчих документів, що невідповідна продукція своєчасно 
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виявляється, а Заявник вживає заходів щодо  запобігання виготовлення такої продукції на 

постійній основі. 

На підставі отриманих даних базується рішення щодо можливості (неможливості) 

оформлення декларації про відповідність ___________ Заявника згідно вимог 

_________________. 

6.   Сфера оцінювання:  

7.Завдання оцінювання 

     Завданням даного оцінювання системи управління є встановлення комісією 

наступних положень: 

- відповідність документів системи управління Заявника вимогам _____________; 

- впровадження в організації Заявника документів системи управління ___________,  

правильність їх розуміння та дотримання в організації; 

- ефективність системи управління ____________ з точки зору досягнення цілей, заявлених 

у Політиці __________; 

- реалізація коригувальних дій за результатами попереднього оцінювання документації 

системи управління _____________; 

- впровадження в межах організації процесного підходу і управління ним; 

- здійснення постійного поліпшення процесів на основі об’єктивних вимірювань; 

- чи допомагає система управління _______________ створювати додаткові цінності для 

визначених процесів. 

Остаточне оцінювання системи управління (далі- СУ) також має за мету надати 

Заявнику можливість поліпшити діючу СУ. 

8.Критерії оцінки: Технічний регламент_____________, національний стандарт 

_________________ і вимоги документації системи управління _____________ Заявника.  

 

9.Відомості про виконання програми* остаточного оцінювання: 

Остаточне оцінювання проводилося з ________________. по ______________ у 

відповідності з Програмою остаточного оцінювання системи управління ______________, 

затвердженої керівником органу з оцінки відповідності                                                                     

ДП ”Хмельницькстандартметрологія”. 

10. Дата проведення: 

11.Місце проведення аудиту: 

12. Склад комісії, що здійснювала оцінювання: 

Голова комісії: 

13. Підрозділи Заявника, в яких проводилось оцінювання: 

14. Перелік основних та додаткових документів, що перевірялись комісією: 

___________________________________________________________________ 

 

15. Перелік представників підприємства, що брали участь з боку підприємства 

при проведенні остаточного оцінювання СУ: 

16. Загальне оцінювання системи управління_____________ і характеристика 

фактичного стану об’єкту оцінювання. 

 

Розділ 

ДСТУ ISO 

__________/

ТР 

Документи 

системи 

управління 

_________ 

Опис (фактичні дані) В

В, 

НВ, 

НЗ 
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В –відповідає; НВ – не відповідає, НЗ – не застосовується 

Для підтвердження відповідності системи управління ___________ вимогам 

________________ використовувались  записи щодо спостережень за роботою персоналу та 

«Контрольні питання для оцінювання системи управління______», які є невід’ємною 

частиною даного звіту і знаходяться в ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

в папці _________________________ 

Враховуючи вибірковий характер перевірок в ході оцінювання системи управління 

___________ можлива наявність невідповідностей та зауважень, що не були виявлені. 

Висновки комісії не звільняють Заявника від відповідальності за забезпечення постійного 

виконання вимог _______________ в повному обсязі, вимог Настанови, задокументованих 

методик СУ, нормативно-технічної документації у всіх структурних підрозділах, що охоплені 

системою управління. 

 

17.Висновок 
Комісією в ході оцінювання системи управління  отримано об’єктивні дані, що 

засвідчують відповідність системи управління _________________________ вимогам 
____________. Отримані дані свідчать про те, що підприємство готове стабільно виготовляти 
продукцію, яка відповідає вимогам технічного регламенту ______________та діючих 
нормативних документів, неякісна продукція  своєчасно виявляється, не допускається її 
постачання Заявникам, а також вживаються заходи щодо запобігання виготовлення 
невідповідної продукції на постійній основі. Для усунення всіх невідповідностей, виявлених 
в ході оцінювання  _______________________ було здійснено наступні коригувальні 
(запобіжні) заходи: 

- Враховуючи вищевикладене комісія вважає, що система управління _________________                 

відповідає вимогам ________________. Нагляд проводити один раз на рік згідно  угоди, що 
буде укладена між ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та 
__________________________. 

  
18.Розповсюдження звіту 

 
Звіт складається  в ___________ примірниках. 
_________________________________________________________________ 

 
19.Вимоги до конфіденційності 
Комісія зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що 

були одержані на __________________ під час оцінки. 
Інформація по матеріалах аудиту є комерційною таємницею та конфіденційною 

інформацією і не підлягає розголошенню без письмової згоди сторін: ООВ                                    
ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та ______________________, або у 
випадках передбачених чинним законодавством. 
Голова комісії ________________           ________________ 

  (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Члени комісії ________________           ________________ 

  (підпис)      (ініціали, прізвище) 

                     ________________           ________________ 

                         (підпис)      (ініціали, прізвище) 
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Додаток 15 
Ф.СУЯ ПО 09-15 

 
Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 

 

Рішення за результатами процедур оцінки відповідності 

№________-РВ від ________ 201____р  
 

1 Назва продукції – ________________________________________________________  
(назва продукції заявленої на сертифікацію) 

________________________________________________________________________________ 

 

2 Заявник _________________________________________________________________  
                                                                                 (назва та адреса заявника, код ЄДРПОУ) 

________________________________________________________________________________ 

3 Реквізити заявки: ____________________________ 

4 Реквізити рішення по заявці: __________________ 

5 Проведено аналіз наступних документів: 
- заявка;  

- висновок експертизи наданих документів на оцінку відповідності №________ від ________; 

- рішення по заявці __________________________; 

- акт відбору зразків ______________________________; 

- акт ідентифікації _______________________________; 

- протокол випробувань _____________________, виданий ___________________________; 

- звіт за результатами оцінки відповідності продукції №_________ від ____________; 

- технічний файл та товаросупроводжувальна документація (повернена заявнику на 

  його прохання); 

- дані про оплату робіт: договір №____________ від _____________. 
 

6 Висновки за результатами оцінки відповідності: 

Процедури оцінки відповідності продукції здійснені у відповідності з вимогами:  

________________________________________________________ _______________________ 
                                     (назва та позначення технічних регламентів, нормативних документів) 

________________________________________________________________________________ 

На вищевказану продукцію вважаю можливим видати сертифікат перевірки типу / 

відповідності ____________________________ 

                              (назва заявника) 

 

 

Керівник органу з оцінки відповідності   ______________          ___________________ 
                                                                                                                             (підпис)                                                                          (ПІБ) 

 

Компетентна особа органу з оцінки відповідності* ______________      ___________________ 
                                                                                                                               (підпис)                                                                          (ПІБ) 

Представник заявника                              ______________          ___________________ 
                                                                                                                             (підпис)                                                                          (ПІБ) 

Дата _________ 
*Пункт включається при необхідності 
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Додаток 16 
Ф.СУЯ ПО 09-16 

МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

(Ministry of  Economic Development and Trade of Ukraine) 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»  

(State  enterprise  “Khmelnitsky  Scientific-Production  Center  of  Standardization,  Metrology  and  

Certification) 

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ  

Certificate of the type  
Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1.О222.0000-00 

Registered at the Record of conformity assessment body under 

 

Термін дії з * ____________ 20__р  до ___________ 20__р 

 

Сертифікат видано 
Certificate is issued on 

 
Продукція **     

Production         

           (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)) 

                (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))                       

 

 

(код (и) УКТ ЗЕД, ДК 016) 

(UKT ZED code (s), DK 016) 

Відповідає вимогам 
Comply with the requirements  (назва та позначення нормативних документів) 

                   (name and denotation of normative documents) 

 

Виробник (и)  

Producer (s) 

 

Місце (я) виробництва  

Place (s) of production 

 

Додаткова інформація  

Additional information 

 

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП “Хмельницький науково-виробничий  центр  

Certificate is issued by the conformity assessment body стандартизації, метрології та сертифікації”, 

   29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 7, 

реєстраційний номер призначення UA.TR.078. 

Сертифікат видано на підставі 

Certificate issued on the basis 

 

 

Керівник органу з оцінки відповідності    _____________________________ 

Director of the conformity assessment body                     (підпис, ініціали, прізвище) 

(іsigniture, initials, family name) 

М.П./Stamp 

 
Чинність сертифіката перевірки типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що 

розміщена на ____________________. 

                (назва веб-сайту) 

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, 

which is loaded at _______________. 

    (website name) 
* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. 

If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified. 
** Інформація про об’єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати. 

Information on certification subject shall provide unequivocal identification. 
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Додаток 17 
Ф.СУЯ ПО 09-17 

МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

(Ministry of  Economic Development and Trade of Ukraine) 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»  

(State  enterprise  “Khmelnitsky  Scientific-Production  Center  of  Standardization,  Metrology  and  

Certification) 

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ 

Certificate on conformity 
Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.078.0000-00 

Registered at the Record of conformity assessment body under 

 

Термін дії з  ____________ 20__р  до ___________ 20__р 

 

Сертифікат видано 
Certificate is issued on 

 
Продукція      

Production         

       (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)) 

                (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))                       

 

 

(код (и) УКТ ЗЕД, ДК 016) 

(UKT ZED code (s), DK 016) 

Відповідає вимогам 
Comply with the requirements  (назва та позначення нормативних документів) 

                   (name and denotation of normative documents) 

 

Виробник (и)  

Producer (s) 

 

Місце (я) виробництва  

Place (s) of production 

 

Додаткова інформація  

Additional information 

 

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності    ДП “Хмельницький науково-виробничий  центр  

Certificate is issued by the conformity assessment body      стандартизації, метрології та сертифікації”, 

             29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 7, 

          реєстраційний номер призначення UA.TR.078. 

Сертифікат видано на підставі 

Certificate issued on the basis 

 

 

Керівник органу з оцінки відповідності    _____________________________ 

Director of the conformity assessment body                     (підпис, ініціали, прізвище) 

(іsigniture, initials, family name) 

М.П./Stamp 

 
Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що 

розміщена на ____________________. 

                (назва веб-сайту) 
 

 

 

 

 

 

 
 



ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ПО.СУЯ 09:2021 

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності 

засобів вимірювальної техніки 

Редакція 3 

Сторінка 44 Сторінок 56 
 

 

44  

Додаток 18 

Ф.СУЯ ПО 09-18 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                          Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                          ________________  
                                                                          “___” __________ 20__ р 

 

Рішення №              .                  РС від        .       .20   р  

    

про cкасування/призупинення  сертифіката                          №                  від           до _ 

                  (сертифікат відповідності/перевірки типу на продукцію, №, дата видачі, термін дії ) 

_____________________________________________________________________________  
(назва продукції) 

_____________________________________________________________________________ 
(назва підприємства)                (поштовий індекс, адреса )                                   (код ЄДРПОУ)               

та ліцензійну угоду на право застосування                                    
                                                              (№, дата ліцензійної угоди) 

Орган з оцінки відповідності за результатами __________________________________ 

                                                                (технічного нагляду, аналізу листа підприємства, рекламацій та ін.) 

_____________________________________________________________________________ 
(назва документа у відповідності з яким прийнято рішення , №, дата) 

 

ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ: 

1 З _______________скасувати / призупинити _________________________________ 
                 (дата)                                       (сертифікат перевірки типу/відповідності  )  

 

та ліцензійну угоду №____________________________ 
(№, дата видачі, термін дії ) 

які видані ____________________________________________________________________ 

                    (назва заявника)               

В зв’язку з _______________________________________________________________ 

           (наводяться причини скасування) 

2 Надати пропозиції щодо вилучення вищевказаного сертифіката з Реєстру Органу з _ 
                                          (дата) 

3 Підпиємству після отримання рішення № .                                повернути 

оригінали сертифіката перевірки типу/відповідності _____________________та всі копії до 

ООВ 
                                      
  

Рішення підготував,  

___________________                                                            ___________________ 
              (посада)                                                      (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 
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Додаток 19 

Ф.СУЯ ПО 09-19 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                          Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                          ________________  
                                                   “___” __________ 20__ р 

 

Програма 

т е х н і ч н о г о  н а г л я д у 

за стабільністю показників продукції 

  
  
1 Назва і адреса перевіряємого підприємства: 

__________________________________________________________________________ 

 

2 Підстава для проведення технічного нагляду: 

__________________________________________________________________________ 

 

3 Назва продукції: 

 

Таблиця 1 – Перелік назв продукції та сертифікатів перевірки типу/відповідності  
№

 п/п 

Назва 

продукції 

Модель, тип Код 

ДКПП 

Перелік НД 

1 2 3 4 5 

  3.1 Сертифікат перевірки типу/відповідності № ____________ від __________ на: 

    

4 Склад комісії: 

голова комісії  _______________          – _______________________ 

                                            (прізвище, ініціали)                                                     (посада)                      

 

члени  комісії:   _______________          – _______________________ 

                                            (прізвище, ініціали)                                                     (посада)                    

5 Завдання перевірки: 

Одержання об'єктивного підтвердження стосовно відповідності продукції  - 

_____________________________, встановленим вимогам через проведення контрольних 

випробувань зразка на представниках типу. 

Технічний нагляд за продукцією (далі ТН) проводиться з метою: 

- підтвердження відповідності продукції вимогам НД, діючої в Україні,  і правильності 

використання знака відповідності; 

- попередження негативних впливів, що можуть привести до випуску продукції, яка не 

відповідає вимогам НД, діючої в Україні; 

- оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди 

6 Термін проведення технічного нагляду: __________________ 

7 Назва та адреса підприємства, що проводитиме технічний нагляд:  

 Орган з оцінки відповідності ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

м. Хмельницький, вул. Свободи,7 (далі - ОС) 
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Контрольні випробування зразків продукції провести в ________________________, 

(далі - ВЛ) з оформленням протоколів випробувань. 

8 Зміст перевірки: 

8.1 Загальний перелік робіт, що проводяться під час перевірки з метою технічного 

нагляду встановлено в програмі перевірки, яка наведена в таблиці 2 

Таблиця 2 – Програма перевірки 

№ 

 п/п Назва процедур Метод контролю 

1 2 3 

1 Стан документації  

1.1 Аналіз стану конструкторської документації  

1.2 Аналіз стану технологічної  документації  

1.3 Аналіз стану нормативної документації  

1.4 Наявність змін в документації, які можуть вплинути на 

безпеку продукції 
 

1.5 Аналіз повідомлень щодо змін документації і їх погодження з 

органом з сертифікації 
 

1.6 Аналіз дотримання порядку внесення змін в документацію  

2 Стан контролю і випробувань  

2.1 Аналіз стану вхідного контролю матеріалів та комплектуючих 

виробів 
 

2.1.1 Наявність переліку матеріалів та комплектуючих виробів, що 

впливають на показники безпеки 
 

2.1.2 Дотримання вимог документації щодо порядку, 

періодичності, методів, засобів і реєстрації результатів 

вхідного контролю 

 

2.2 Аназіз стану технологічних процесів  

2.2.1 Наявність переліку технологічних операцій, що 

впливають на безпеку продукції 
 

2.2.2 Наявність затвердженого порядку контролю технологічних 

процесів 
 

2.3 Аналіз контролю готової продукції за показниками безпеки  

2.3.1 Дотримання вимог документації щодо порядку, 

періодичності, методів, засобів і реєстрації результатів 

контролю готової продукції 

 

2.3.2 Аналіз результатів контролю  

2.4 Стан вимірювального та випробувального обладнання  

2.4.1 Наявність переліків засобів вимірювальної техніки та 

виконання повірки ЗВТ, атестації випробувального 

обладнання 

 

2.4.2 Наявність і ефективність системи метрологічного 

забезпечення ЗВТ та випробувального обладнання що 

застосовується 

 

2.4.3 Відповідність випробувального обладнання та ЗВТ вимогам 

технологічного процессу 
 

3 Стан технологічного обладнання  

3.1 Наявність і виконання графіка плановопопереджувального 

ремонту 
 

3.2 Наявність замін технологічного обладнання  

4 Стан зберігання, пакування та відвантаження  

5 Виконання коригувальних заходів за результатами попередніх 

перевірок 
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6 
Обєм випуску сертифікованої продукції в натуральному 

виразі 
 

7 Аналіз претензій та рекламацій  

8 Використання сертифікату та знаку відповідності  

9 Виконання умов ліцензійної угоди  

10 Відбір та ідентифікація зразків продукції  

11 Проведення контрольних випробувань  

12 Аналіз результатів контрольних випробувань  

13 Висновки   

8.2 Обсяг випробувань визначений програмою контрольних випробувань, яку складає 

ВЛ за пропозицією ОС про необхідний об’єм випробувань 

 8.3 Контрольні випробування зразків сертифікованої продукції проводяться на 

представниках типу згідно таблиці 3 

Таблиця 3 – Перелік продукції для контрольних випробувань 
№ 

п/п 

Назва продукції Назва ВЛ № позицій 

згідно 

таблиці 1 

Кількість 

зразків на 

випробування 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

пп. ___  

2 

 

 

 

 
пп. ___  

  

9 Конфіденційність 

ООВ зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, які 

будуть одержані під час проведення ТН, та не передавати матеріали в будь-які сторонні 

організації чи будь-яким особам. 

 

10 Оплата робіт 

Роботи, пов’язані з проведенням ТН, оплачуються заявником, згідно договору та 

виставлених рахунків ООВ. 

 

11 Документування результатів перевірки: 

Результати перевірки оформляються звітом про технічний нагляд.  

Звіт складається у двох примірниках і направляється: 

- ООВ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»; 

- ______________________________________ 

 

голова комісії  _______________          _______________________ 
                                                                (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)             

 

члени  комісії:   _______________          _______________________ 
                                                                                (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)           
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Додаток 20 

Ф.СУЯ ПО 09-20 

Назва  та  адреса  органу з оцінки відповідності  продукції 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                          Керівник  органу  з  оцінки відповідності 

                                      

                                                                          ________________  
                                                   “___” __________ 20__ р 

 

 
З В І Т 

за результатами технічного нагляду за стабільністю показників продукції 

 

 

 Назва заявника – __________________________________________ 

 

 Адреса - ___________________________________________________ 

                             

Підстава для проведення нагляду   
- __________________________________________________________ 

 

Ліцензійна угода на нанесення знаку відповідності___________________________ 

 

Назва продукції:  
 

Таблиця 1 – Перелік назв продукції та сертифікатів перевірки типу/відповідності  
№ 

п/п 

Назва 

продукції 

Модель, тип Код 

ДКПП 

Перелік НД 

1 2 3 4 5 

  3.1 Сертифікат ________ № _____________ від ________________ на: 

    

 

яка виготовляється за:______________________________________________________ 
(техн. регл. та нормативні документи) 

Склад комісії: 

голова комісії  _______________          – _______________________ 

                                            (прізвище, ініціали)                                                     (посада)                      

 

члени  комісії:   _______________          – _______________________ 

                                            (прізвище, ініціали)                                                     (посада)                    

Результати перевірки 

Проведена перевірка питань щодо документації, стану контролю та випробовувань, 

стану технологічного обладнання і виробництва продукції згідно програми технічного 

нагляду _________________ представниками ООВ: ___________________________________. 

        (№, дата програми)                                                                    (посада, прізвище та ініціали) 

Контроль відповідності продукції здійснено через процедуру контрольних 

випробувань зразків продукції, які відібрано зі складу виготовленої продукції _____________ 

на представниках типу згідно таблиці 2.  
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Таблиця 2 – Перелік продукції для контрольних випробувань 

№ 

п/п 

Назва продукції № позицій 

згідно 

таблиці 1 

Кількість 

зразків на 

випробування 

1 2 3 4 

 

Результати перевірки наведені у табл. 3: 

Таблиця 3 – Результати технічного нагляду 

№ 

п/п 

Назва  процедур  технічного  нагляду Результат перевірки 

1 2 3 

1 Стан документації  

1.1 Аналіз стану конструкторської документації  

1.2 Аналіз стану технологічної  документації  

1.3 Аналіз стану нормативної документації  

1.4 
Наявність змін в документації, які можуть вплинути на 

безпеку продукції 

 

 

1.5 
Аналіз повідомлень щодо змін документації і їх погодження 

з органом з сертифікації 
 

1.6 Аналіз дотримання порядку внесення змін в документацію  

2 Стан контролю і випробувань  

2.1 
Аналіз стану вхідного контролю матеріалів та 

комплектуючих виробів 
 

2.1.1 
Наявність переліку матеріалів та комплектуючих виробів, що 

впливають на показники безпеки 
 

2.1.2 
Дотримання вимог документації щодо порядку, 

періодичності, методів, засобів і реєстрації результатів 

вхідного контролю 

 

2 Аназіз стану технологічних процесів  

2.2.1 
Наявність переліку технологічних операцій, що впливають 

на безпеку продукції 
 

2.2.2 
Наявність затвердженого порядку контролю технологічних 

процесів 
 

2.3 Аналіз контролю готової продукції за показниками безпеки  

2.3.1 
Дотримання вимог документації щодо порядку, 

періодичності, методів, засобів і реєстрації результатів 

контролю готової продукції 

 

2.3.2 Аналіз результатів контролю  

2.4 Стан вимірювального та випробувального обладнання  

2.4.1 

Наявність переліків засобів вимірювальної техніки та 

виконання повірки ЗВТ, атестації випробувального 

обладнання 
 

2.4.2 
Наявність і ефективність системи метрологічного 

забезпечення ЗВТ та випробувального обладнання, що 

застосовується 

 

2.4.3 
Відповідність випробувального обладнання та ЗВТ вимогам 

технологічного процессу 
 

3 Стан технологічного обладнання  

3.1 
Наявність і виконання графіка планово-попереджувального 

ремонту 
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3.2 Наявність замін технологічного обладнання  

4 Стан зберігання, пакування і відвантаження  

5 Аналіз претензій та рекламацій  

6 
Виконання коригувальних заходів за результатами 

попередніх перевірок 
 

7 
Обєм випуску сертифікованої продукції в натуральному 

виразі 
 

8 Використання сертифікату та знаку відповідності  

9 Виконання умов ліцензійних угод  

10 Відбір та ідентифікація зразків продукції  

11 Проведення контрольних випробувань  

12 Аналіз результатів контрольних випробувань  

13 Висновки   

 Висновки:  

На _______________________ створені технічні можливості виготовлення заявленої 

на оцінку продукції. Результати робіт з перевірки виробництва продукції і контрольні 

випробування показали постійну відповідність продукції обов’язковим вимогам нормативних 

документів, які зазначені в таблиці 1 звіту. 

 

Оплата робіт 

Роботи, пов’язані з проведенням ТН, сплачені заявником, згідно виставлених рахунків 

органу з оцінки відповідності. 

 

Конфіденційність  

ООВ зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, які 

одержані від __________________ під час проведення технічного нагляду за продукцією 

аналізу і наданих документів, та не передавати матеріали в будь-які сторонні організації чи 

будь-яким особам. 
 

 Звіт складений на ____ аркушах в 2 примірниках, які направлені: 

ДП „Хмельницькстандартметрологія”; 

_________________________________ 

  

Додатки (тільки в примірнику ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»): 

  

       

голова комісії  _______________          _______________________ 
                                                                (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)             

 

члени  комісії:   _______________          _______________________ 
                (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)   
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Додаток 21 

Ф.СУЯ ПО 09-21 

 
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА № ________________ 

на право маркуваня продукції національним знаком відповідності 

від _______2016р. 

Орган з оцінки відповідності ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», зареєстрований за 

адресою: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 7, названий надалі «Органом з оцінки відповідності» 

та представлений керівником органу з оцінки відповідності Зарицьким О.Д. цим надає 

____________________________________ зареєстрованому за адресою 

_____________________________________________названому надалі «ліцензіатом» якого представляє  

_____________________________________________право на маркування знаком відповідності (рис.) згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 «Про затвердження форми, опису знака 

відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

 

 

 

кожної одиниці виготовленої ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди продукції, зазначеної в 

таблиці 1, на яку видано сертифікат перевірки типу/відповідності № _______________від_____до ___  на 

підставі зазначених на звороті умов. 

Таблиця 1 

Виробник:  

Продукція:  

Вимоги:  

Періодичність проведення технічного нагляду визначена в табл.2. 

Таблиця 2 

Процедура технічного нагляду Терміни Звітний документ 

Нагляд за виробництвом   

Перевірка продукції   

Інформація про проведення технічного нагляду наведена в табл. 3. 

Таблиця 3 

20___р 20____р 20___р 20___р 20___р 

квартал квартал квартал квартал квартал 

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

                    

                    

 

1 ЛІЦЕНЗІАТ 

1.1 Зобов'язується забезпечити відповідність виготовленої продукції усім вимогам нормативних 

документів, зазначених в сертифікаті перевірки типу. 

1.2 Зобов'язується завчасно сповіщати Орган з оцінки відповідності про всі зміни продукції: в її 

конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що 

намічаються. Здійснює намічені  зміни тільки за згодою органа з оцінки відповідності. 

1.3 Зобов'язується повідомляти Орган з оцінки відповідності, якщо продукція не випускається більше 6 

місяців. 

1.4 Зобов'язується на вимогу Органа з оцінки відповідності  надавати можливість його представникам 

відібрати зразки продукції для перевірки. 

1.5 Зобов'язується (за вимогою Органа з оцінки відповідності) забезпечити відповідальне зберігання 

опечатаних "зразків-свідків" впродовж терміну чинності сертифікату перевірки типу та ліцензійної угоди. 

 

 
078 
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1.6 Зобов'язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на продукцію, що отримала сертифікат 

перевірки типу та негайно повідомляти про них орган з оцінки відповідності . 

1.7 Зобов'язується не використовувати оцінку відповідності продукції у такий спосіб, щоб зашкодити 

репутації Органу з оцінки відповідності, і не робити будь-яких заяв щодо оцінки відповідності продукції, які 

Орган з оцінки відповідності може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими. 

1.8 Зобов'язується, у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікатів, 

припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на оцінку відповідності, і 

вжити заходів, які вимагає схема (модулі) оцінки відповідності, та виконувати будь-які інші необхідні дії. 

1.9 Зобов'язується, у разі надання копій документів з оцінки відповідності іншим сторонам, забезпечити  

відтвореня в їх цілісності або як це визначено схемою (модулями) оцінки відповідності. 

1.10 Зобов'язується, виконувати усі вимоги, що можуть бути визначені схемою (модулями) оцінки 

відповідності щодо використання національного знаку відповідності та інформації стосовно продукції. 

1.11 Має право використовувати інформацію про продукцію, до якої проведена оцінка відповідності з 

метою реклами. 

1.12 Має право подавати апеляцію до Органу з оцінки відповідності з усіх розбіжностей, пов'язаних з 

оцінкою відповідності продукції. 

1.13 Має право робити заяви щодо оцінки відповідності у відповідності до сфери оцінки відповідності. 

2 ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 

2.1 Зобов'язується виконувати технічний нагляд за виробництвом продукції, до якої проведена оцінка 

відповідності, власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт представників органів 

оцінки відповідності. 

2.2 Зобов'язується завчасно, не пізніше як за шість місяців, інформувати рекомендованим листом (або 

іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що намічаються, чинних нормативних документів, за якими 

проведена оцінка відповідності . 

3 ІНШІ УМОВИ 

3.1 Ця угода вступає в дію з _____________ і залишається в силі до ______________, але не більше 5 

(п’яти) років поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови 

повідомлення про це іншої сторони в установлені терміни. 

3.2 У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин 

зазначених в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії 
Термін завчасного 

попередження про  скасування 
ліцензії 

Бажання ліцензіата припинити дію ліцензійної угоди 30 днів 
Органом оцінки відповідності виявлено небезпеку продукції для споживачів Не встановлюється 
Забезпечення відповідності продукції новим вимогам нормативних 
документів 

За домовленістю 

Невиконання фінансових зобов’язань за договором з виконавцем робіт 30 днів 

Повідомлення про скасування ліцензії надсилається другій стороні рекомендованим листом (або в інший 

спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії. 

3.3 У випадках, якщо ліцензіат сповіщає Орган з оцінки відповідності про власну непідготовленість 

прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни або якщо результати випробувань продукції на 

відповідність новим вимогам негативні, ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог. 

3.4 Юридична відповідальність за відповідність продукції, до якої проведена оцінка відповідності 

наведеним у сертифікаті вимогам покладається на ліцензіата. 

4 ФОРС-МАЖОР 

4.1 У разі неможливості повного чи часткового виконання зобов'язань за цією ліцензійною угодою, а саме 

через: пожежі, стихійні лиха, економічні блокади, а також при виникненні інших незалежних від сторін 

ліцензійної угоди обставин, зобов'язання відсуваються відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі 

обставини. 

 

Від ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

 

____________________  О.Д. Зарицький 

Від ліцензіата 

 

______________________________ 
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Додаток 22 

Ф.СУЯ ПО 09-22 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник органу з оцінки відповідності 

__________________________________ 

«_____» _____________ 201   р. 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

технічного нагляду за  

системою управління 

___________________________________________________________________________ 
(вказати організацію-заявника) 

 

№___________________________        

 

на відповідність вимогам 

__________________________________________________________________________ 
(вказати НД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький 

20_______ 
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1.1 Мета аудиту 

Метою аудиту є встановлення наступних положень: 

- підтвердження постійної відповідності СУ вимогам стандарту 

________________________________________________________________________________

     (вказати НД та реквізити звіту, декларації чи сертифікату)  

чи може ________________________________________________________________________ 

     
(назва організації)  

забезпечити стабільну якість продукції, що виготовляється, за показниками, що встановлені в 

НД, які діють в Україні; 

- встановлення причин невідповідностей вимогам, виявлених під час проведення 

технічного нагляду; 

- чи ефективна СУ з точки зору проголошеної політики та цілей  

Перевірка також має на меті надати можливість організації, яка перевіряється, 

поліпшити свою СУ. 

 

1.2 Критерії аудиту 

Критеріями аудиту являється відповідність вимог _______________________________ 

        (вказати  НД)
 

 

1.3 Об’єм аудиту 

Перевірці підлягають процеси системи управління якістю, які впливають на якість 

продукції та результативність СУ. Період проведення аудиту «______» ___________20__р. 

 

1.4 Дата, перелік перевіряємих підрозділів і тривалість проведення дій по аудиту 

Дата, перелік перевіряємих підрозділів і тривалість проведення перевірки, прізвище, 

ім’я та по батькові аудиторів та супроводжуючих осіб наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Перевіряємий 

підрозділ 

Аудитор Супроводжуюча 

особа 

Дата Тривалість 

1.5  Функції та обов’язки аудиторів і супроводжуючих осіб 

Аудит на підприємстві проводиться комісією до складу якої входить аудитор. Комісія 

зобов’язана дотримуватись вимог чинного законодавства України та трудового розпорядку 

підприємства. 

Керівництво підприємства призначає супроводжуючих, в обов’язки яких входить: 

а) забезпечення наявності необхідної документації; 

б) забезпечення умов для проведення аудиту. 

в) ознайомлення комісії з правилами техніки безпеки та правилами поводження на 

підприємстві. 

 

1.6 Ресурси 

Виділення відповідних транспортних та фінансових ресурсів забезпечує 

________________________________________________________________________________

     (назва організації)
 

 

 

1.8 Представник підприємства 

Представником підприємства є заступник директора з якості. 

 

1.9 Мова 

Мова ведення аудиту – українська, російська. Мова ведення документації – українська. 
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1.10 Розділи звіту по аудиту 

Звіт по аудиту містить: 

- прізвище, ім’я та по батькові членів комісії та реєстраційні дані сертифікатів 

аудиторів; 

- дата і місце проведення аудита; 

- результати аудиту; 

- формулювання невідповідностей; 

- запропоновані коригуючи дії та терміни їх виконання. 

 

1.11 Питання конфіденційності 

Інформація, отримана комісією, конфіденційна та не підлягає розголошенню без 

дозволу керівництва підприємства. 

 

1.12 Наступні аудити 

При відсутності істотних невідповідностей аудит буде проведено через один рік. 

При виявлені істотних невідповідностей буде встановлено термін усунення даних 

невідповідностей, по завершені якого, буде проведено наступний аудит. 

 

1.13 Розрахунок-розсилка звіту про аудит 

Звіт про проведену роботу передається ______________________________________ 

        (назва організації)
 

матеріали аудиту і другий примірник звіту залишається в ДП «Хмельницьк-

стандартметрологія».  

Звіт оформлюється і передається до «_____»________201   р. 

 

Погоджено:       Голова комісії 

 

_____________________      _________________  

 
(ПІБ та підпис) 

      
(ПІБ та підпис)
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Лист погодження 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ініціали Посада Підпис Дата 

     

     

     

     

     

     

     

 

Лист ознайомлення 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ініціали Посада Підпис Дата 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Лист реєстрації змін 

 

№ 

п/п 

Номера сторінок Всього 

сторінок в 

документі 

№ та дата 

повідомлення 

про зміну 

Прізвище та 

ініціали особи, 

що внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 
Зміне-

них 
Заміне-

них 
Нових 

Анульо-

ваних 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 


