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Історія сертифіката  

Номер версії сертифіката    Дата   Суттєві зміни  

  . 

   

Положення та умови: 

Цей сертифікат підтверджує відповідність (назва типу ЗВТ) типу, зазначеному в сертифікаті 

перевірки типу № (номер сертифікату перевірки типу) і застосовним вимогам Технічного 

регламенту, шляхом забезпечення якості виробничого процесу із застосуванням схваленої системи 

управління якістю (назва підприємства) відповідно до сфери її дії.  

Оцінка базується на аналізі наданих документів та на висновках аудиту на місці. Система 

управління якістю підлягає постійному нагляду Органом з оцінки відповідності, періодичність і 

процедури якого регламентуються програмою нагляду. 

Сертифікат є суб’єктом наступних положень та умов: 

- сертифікат є дійсним лише для вказаної вище продукції; 

- виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, 

контролю готової продукції та випробувань (назва типу ЗВТ) і виконувати всі зобов’язання щодо 

забезпечення відповідності (назва типу ЗВТ) типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і 

застосовним вимогам Технічного регламенту та виконувати зобов'язання, визначені схваленою 

системою управління якістю щодо підтримування її таким чином, щоб вона залишалася адекватною і 

ефективною; 

- виробник повинен повідомляти призначений орган про всі зміни в системі управління якістю 

для того, щоб ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» оцінив зміни і вирішив, чи 

сертифікат залишається дійсним; 

- виробник повинен забезпечувати проведення ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГІЇ» один раз на рік періодичних аудитів з метою перевірки адекватності і ефективності 

схваленої системи управління якістю.  

ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» залишає за собою право на проведення 

позачергових перевірок у разі виникнення обґрунтованих рекламацій. 

 

Сертифікат може бути призупинений або скасований у випадку: 

- відсутності інформування ООВ «Метрологія» ННЦ«ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» про будь-які 

заплановані зміни у системі управління якістю та відсутності оцінювання з боку ООВ «Метрологія» 

ННЦ«ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» зміненої системи управління якістю відповідним вимогам;  

- якщо періодичні аудити не було проведено в установлений термін без поважних причин. 

Якщо виробник дотримується вказаних вище положень та умов, він має право скласти 

Декларацію про відповідність та маркувати продукцію ідентифікаційним номером 

ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» «UA.TR.113». 

 


