
        

 

     Зобов’язується: 

завжди виконувати сертифікаційні вимоги, зокрема, запроваджені відповідні зміни, що 

були повідомлені органом з сертифікації; 

якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в тривалому 

виробництві, то сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам до неї; 

запроваджувати усі необхідні заходи для провадження оцінювання та наглядання (за 

потреби), зокрема, забезпечення документів та записів для розгляду і забезпечення 

доступу до відповідного устатковання, ділянок, підрозділів,персоналу та 

субпідрядників клієнта; розгляду скарг; участі спостерігачів, за потреби; 

робити заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації; 

не використовувати сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації 

органу з сертифікації і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які 

орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є 

несанкціонованими; 

у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації 

припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке 

посилання на сертифікацію, і вжити заходів, які вимагає схема сертифікації 

(наприклад, повернення сертифікаційних документів),та виконати будь-які інші 

необхідні дії; 

при наданні копій сертифікаційних документів іншим сторонам, відтворювати їх 

цілісність або як це визначено схемою сертифікації; 

посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як 

документи, брошури чи рекламні матеріали, виконуватиме вимоги органу з 

сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації; 

 виконувати всі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо 

використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції;  

зберігати записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності 

сертифікаційним вимогам, робити ці записи доступними органу з сертифікації, за 

необхідності, вживати відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, 

виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним  вимогам; 

документувати виконані дії; 

невідкладно повідомляти орган з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його 

здатність відповідати сертифікаційним вимогам. 

1.2 Зобов’язується забезпечувати нанесення маркування кожного виробу, який вводиться 

Декларантом в обіг, національним знаком відповідності та ідентифікаційним номером 

Органу з оцінки відповідності. 

1.3 Зобов’язується забезпечити відповідність випущеної та поставленої продукції усім 

вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті перевірки типу 

та декларації про відповідність, а також зразкам, які були надані Декларантом під час 

здійснення процедур оцінки відповідності. 

1.4 Зобов’язується попередньо сповіщати Орган з оцінки відповідності про всі 

модернізації (модифікації) продукції, зміни в її конструкції (складі), технології 

виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються, 



тощо, якщо такі зміни можуть вплинути на відповідність продукції вимогам технічних 

регламентів (в межах тих повноважень, які надаються декларанту виробником продукції 

та передбачені відповідними документами). 

1.5 Зобов’язується зберігати копію сертифікату перевірки типу та декларації про 

відповідність разом з технічною документацією, яка надавалась в ООВ під час проведення 

процедур оцінки відповідності на протязі часу, вказаного в технічному регламенті, а 

також надавати їх для перевірки у встановлених законодавством випадках. 

1.6 За потреби забезпечує представникам Органу з оцінки відповідності безперешкодний 

доступ до документації (технічного файлу) та місць зберігання продукції для уточнення 

інформації або проведення додаткових процедур оцінки (за потреби).  

1.7 Зобов’язується здійснювати оплату всіх робіт з оцінювання відповідності. Вартість 

робіт визначається Виконавцем та оформляється у вигляді рахунків на кожну конкретну 

роботу. Орган з оцінки відповідності розпочинає проведення робіт з моменту отримання 

100% попередньої оплати згідно виставлених рахунків. Вартість робіт може бути змінена 

в зв’язку з інфляцією та змінами в законодавстві за погодженням сторін.  

 1.8 Має право використовувати інформацію щодо проходження продукцією процедур 

оцінки відповідності з метою реклами. 

1.9 Має право подавати апеляцію до Органу з оцінки відповідності з усіх розбіжностей, 

пов’язаних з оцінкою відповідності продукції. 
 


