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1 Сфера застосування 

 

Ця процедура встановлює вимоги до проведення сертифікації харчової    продукції та 

продовольчої сировини (далі –сертифікації продукції)  Органом  з оцінки відповідності 

„ЕКОГІНТОКС” ДП „НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА 

ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України”, містить загальний опис 

процесів проведення сертифікації продукції, умови та процедури надавання, підтримування, 

розширювання, скорочування, призупинення та скасовування дії сертифіката відповідності. 

Вимоги цієї  процедури є обов’язковими для персоналу ООВ „ЕКОГІНТОКС”. 

 

2  Нормативні посилання 

 

В процедурі зроблені посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000: 2015 IDT) “Системи управління якістю. Основні положення 

та словник” 

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007  “Оцiнювання вiдповiдностi. Словник термiнiв i загальнi 

принципи”   

ISO/IEC 17065:2012 „Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, 

processes and services” 

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації 

продукції, процесів та послуг» 

ДСТУ ISO 22000:2007 „Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-

яких організацій харчового ланцюга” 

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 „Продукти харчові. Основні вимоги. Настанови щодо загальних 

принципів гігієни”. 

Настанова з якості ООВ „ЕКОГІНТОКС”.   

Закон України від 22.07.2014 № 1602-VII  „Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та 

якостi харчових продуктiв” 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про 

затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1704/22016 (із змінами). 

 

3 Терміни та визначення понять. Умовні позначення 

 

Терміни, що використовуються  в  документах,   відповідають    вимогам  ДСТУ ISO 9000, 

ДСТУ ISO/IEC 17000, та термінології документації системи менеджменту. 

Клієнт – організація або особа, яка є відповідальною перед органом з сертифікації за 

забезпечення того, що сертифікаційні вимоги (п.3.7 ДСТУ EN ISO/IEC 17065), зокрема вимоги до 

продукції виконуються. 

У даній процедурі застосовуються такі умовні позначення: 
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ООВ „ЕКОГІНТОКС” Орган  оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

СМ Система менеджменту 
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СУБХП Система управління безпечністю харчових продуктів 

НД Нормативна документація на продукцію 

 

4 Відповідальність  

 

Керівництво ООВ „ЕКОГІНТОКС” відповідає за загальну організацію робіт щодо проведення 

робіт з сертифікації продукції 

Менеджер з якості ООВ „ЕКОГІНТОКС” несе відповідальність за впровадження даної 

процедури. 

Персонал відповідає за проведення робіт з сертифікації продукції згідно з встановленими 

функціональними обов’язками. 

 

5 Основна частина 

 

Сертифікація продукції у ООВ „ЕКОГІНТОКС” проводиться на добровільних засадах за 

власною ініціативою заявника (виробника/постачальника), в будь-яких формах, включаючи 

випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, та на відповідність 

будь-яким заявленим вимогам та на умовах, визначених договором між заявником і органом.  

5.1 Сертифікація продукції у ООВ „ЕКОГІНТОКС” 

Сертифікація продукції у ООВ „ЕКОГІНТОКС” проводиться за однією із таких схем: 

- обстеження виробництва не проводиться; 

- сертифікація СУБХП на виробництві не проводиться; 

- випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що відібрані в порядку і 

кількості, що встановлені нормативною документацією або ООВ «ЕКОГІНТОКС»; 

- технічний нагляд за виробництвом не проводиться; 

- видається сертифікат відповідності на партію продукції із зазначенням розміру партії, виду 

та розміру упаковки, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», терміну дії 

сертифіката.  

Термін дії сертифіката відповідності на партію продукції встановлюється з врахуванням 

терміну дії нормативних документів на продукцію та мінімального терміну придатності або дати 

«вжити до». 

 

Схема 2: Сертифікація продукції (з обстеженням виробництва) 

- проводиться обстеження виробництва відповідно до пункту 5.3 даної процедури; 

- сертифікація СУБХП не проводиться;  

- випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що відібрані в порядку і 

кількості, що встановлені нормативною документацією або ООВ «ЕКОГІНТОКС»; 

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється з періодичністю, в 

обсязі та порядку відповідно до процедури СМ «Проведення технічного нагляду за сертифікованою 

продукцією» (П.9.3.04); 

- видається сертифікат відповідності з терміном дії (до двох років), що встановлюється 

ліцензійною угодою.  

Схема 3: Сертифікація продукції (з оцінкою СУЯ) 

- обстеження виробництва не проводиться; 
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- сертифікація СУБХП проводиться відповідно до процедури СМ «Порядок сертифікації 

систем управління » (П.9.3.02);  

- випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що відібрані в порядку і 

кількості, що встановлені нормативною документацією або ООВ «ЕКОГІНТОКС» 

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється з періодичністю, в 

обсязі та порядку відповідно до процедури СМ «Порядок сертифікації систем управління» 

(П.9.3.02);  

- видається сертифікат відповідності з терміном дії (до трьох років), що встановлюється 

ліцензійною угодою. 
 

5.2 Порядок проведення сертифікації продукції 

5.2.1. Подання заявки на сертифікацію.  
Для проведення сертифікації продукції ООВ отримує Заявку на проведення санітарно-

гігієнічної оцінки (сертифікації) харчової продукції Додаток 1. Ф.9.3.01.00.01 (далі Заявка) і  всю 

необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації продукції згідно відповідної схеми 

сертифікації.  
Прикладами необхідної інформації є: 

- продукція, що заявлена на сертифікацію; 

- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись 

сертифікація; 

- загальні реквізити Заявника (клієнта), зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві 

аспекти його процесів і діяльності (якщо це вимагає відповідна схема сертифікації), і будь-які 

відповідні юридичні зобов'язання; 

- загальна інформація стосовно Заявника (клієнта), яка є доречною для заявленої галузі 

сертифікації, як наприклад,  діяльність клієнта, людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії 

та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є; 

- інформація, що стосується всіх субпідрядних процесів, що використовує Заявник (клієнт), 

яка впливає на відповідність до вимог; якщо Заявник (клієнт) визначив юридичну особу/осіб для 

виробництва сертифікованої продукції, яка(і) є відмінною від Заявника (клієнта), ООВ встановлює 

відповідні перевірки на договірній основі щодо цієї юридичної особи/осіб, якщо це необхідно для 

ефективного контролю; якщо необхідні такі перевірки на договірній основі, їх потрібно провести 

заздалегідь до надання офіційних документів щодо сертифікації; 

- уся інша інформація, що потрібна відповідно до доречних вимог сертифікації, (інформація 

для діяльності з початкового оцінювання та наглядання), наприклад, місця розташування 

виробництва сертифікованої продукції та контактні особи. 

Можна зібрати ці відомості в різні проміжки часу, використовуючи різноманітні засоби та 

механізми, зокрема, форму заявки. Такий збір інформації може проводитися в поєднанні з, або 

окремо, від укладання обов'язкової до виконання угоди (сертифікаційна угода). 

Заявка на розширення галузі сертифікації може охоплювати подібну продукцію, відмінні 

місця розташування тощо. 

На продукцію, що заявляється на сертифікацію за схемою 2 або 3 3аявка подається 

виробником (якщо заявник не є виробником продукції, що заявляється на сертифікацію, а діє від 

його імені, то разом з заявкою подаються документи, що засвідчують його повноваження).  

До заявки, за попереднім узгодженням з ООВ «ЕКОГІНТОКС»  Заявник додає: 

- НД на продукцію, що заявляється, зі всіма змінами та доповненнями і затверджену 

рецептуру (за необхідністю); 
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- сертифікат, чи інший документ, що підтверджує походження продукції (для партії); 

- акт постановки продукції на виробництво (для вітчизняного виробника); 

- сертифікат якості чи інший документ виробника про гарантію та відповідність продукції 

вимогам нормативних документів; 

- товаро-супровідні документи із зазначенням розміру партії продукції (для партії);  

- інші документи, що враховуються при визначенні схеми (моделі) сертифікації та програми 

випробувань продукції (протоколи випробувань), сертифікати.  

В обов’язковому порядку додається один зразок етикетки, або первинної упаковки (без 

продукції), якщо продукція випускається в дрібному фасуванні; етикетка, якщо продукція 

випускається в крупному фасуванні, про що повідомляється в додаткових відомостях.  

 

5.2.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації. 

5.2.2.1 Надана замовником на проведення санітарно-гігієнічної оцінки (сертифікації) харчової 

продукції (Ф.9.3.01.00.01) реєструється в Журналі реєстрації заявок на сертифікацію 

(Ф.9.3.01.00.14) і передається на розгляд уповноваженому персоналу.   

Номер заявки дається  вигляді: ХХХ-РР, де ХХХ-тризначний реєстраційний номер заявки 

згідно журналу, РР-останні цифри діючого року. 

Якщо заявляється різного типу продукція, але одного виробника, то номер заявки фіксується 

через дріб. Наприклад: ХХХ/Х-РР. 

Уповноважений персонал ООВ проводить розгляд отриманої інформації і гарантує: 

a) інформація щодо Заявника (клієнта) та продукцію є достатньою для проведення процесу 

сертифікації; 

b) будь-які відомі розбіжності у розумінні між ООВ та Заявником (клієнтом) вирішені, 

зокрема, погодження щодо стандартів або інших нормативних документів; 

c) заявлена галузь сертифікації  визначена; 

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

e) ООВ «ЕКОГІНТОКС має компетентність і спроможність виконувати діяльність з 

сертифікації. І згоден надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, а також 

будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується замовник.  

5.2.2.2 У разі прийняття позитивного рішення оформлюється Рішення за заявкою на 

проведення сертифікації продукції. Додаток 2. Ф.9.3.01.00.02 (далі Рішення за заявкою), яка містить 

наступну інформацію: 

- схему сертифікації, перелік процедур сертифікації продукції тощо; 

- назву Випробувальної лабораторії (далі ВЛ), яка проводитиме акт відбору, акт пломбування, 

акт ідентифікації та випробування (при виборі ВЛ перевіряється чи охоплює сфера акредитації  ВЛ 

нормативні документи та продукцію, що заявлена на сертифікацію), а також, за необхідності, 

визначає субпідрядників ВЛ. 

Якщо уповноважений персонал ООВ, визначає, що запит Заявника (клієнта) щодо сертифікації 

охоплює: тип продукції; або нормативний документ; або схему сертифікації, стосовно яких ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» не має попереднього досвіду, але продукція може вважатися того ж типу, якщо 

знання вимог, характеристик і технології щодо одного продукту, є достатніми, щоб зрозуміти 

вимоги, характеристики і технологію іншого продукту, то в Рішенні за заявкою обґрунтовується 

спроможність проведення сертифікації та гарантується компетентність. 

Якщо ООВ не проводить будь-які види діяльності, покладаючись на сертифікації, які вже були 

надані даному Заявнику (клієнту або іншим клієнтам) тоді ООВ «ЕКОГІНТОКС»  посилається в 
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своїх записах на вже проведену(і) сертифікацію(ї). Якщо клієнт вимагає, ООВ «ЕКОГІНТОКС»  

забезпечує обґрунтування для виключення цих видів діяльності. 

Якщо в ООВ подана Заявка нових типів (моделей, артиклів тощо) того самого виду продукції, 

який має чинний сертифікат відповідності, виданий за схемами 2 або 3, на підставі аналізу наданої 

документації ООВ приймає рішення щодо необхідності та обсягу проведення робіт з сертифікації, в 

т.ч. сертифікаційних випробувань нових типів (моделей, артиклів тощо) продукції. 

Якщо прийнято рішення про проведення сертифікаційних випробувань в повному обсязі, то за 

їх позитивними результатами може бути виданий сертифікат відповідності на термін дії первинного 

сертифікату або на повний термін, передбачений схемою сертифікації (якщо заявником вчасно та в 

повному обсязі виконується програма інспектування раніше сертифікованої продукції) то за умови 

проведення під час дії нового сертифікату відповідності запланованого інспектування виробництва, 

якщо це передбачено схемою. 

Якщо прийнято рішення про можливість розширення модельного (асортиментного) ряду 

раніше сертифікованої продукції без проведення сертифікаційних випробувань, то сертифікат 

відповідності може бути виданий на термін, що не перевищує термін дії первинного сертифікату 

відповідності (якщо заявником вчасно та в повному обсязі виконується програма інспектування 

раніше сертифікованої продукцією). 

Якщо заявляється новий вид продукції, який виготовляється на тому ж самому підприємстві, 

то мають бути проведені її випробування та аналіз документації або аудит виробництва, або оцінка 

системи управління, відповідно до визначеної схеми сертифікації. 

5.2.2.3 Якщо за результатами розгляду заявки та супроводжувальних документів виявляється 

неможливість проведення сертифікації заявленої продукції, ООВ надає Заявнику рішення за 

заявкою з обґрунтованою інформацією про причини неможливості  проведення сертифікації та 

повертає комплект отриманих документів. 

Якщо ООВ не вистачає будь-якої компетентності або він не має спроможності повести 

сертифікацію, то повідомляє  в Рішенні за заявкою. 

 

5.2.4 Оцінювання 

5.2.4.1 ООВ «ЕКОГІНТОКС» складає план (схема) для діяльності з оцінювання, щоб 

управляти необхідними заходами, який зазначається в Рішенні за заявкою.. 

Залежно від особливостей схем сертифікацій і вимог до продукції, цей план може бути 

узагальненим, придатним для всіх видів діяльності, зокрема, сертифікація системи управління 

якістю, за необхідності, або конкретним планом для певного виду діяльності, або комбінацією обох. 

Одночасно з прийняттям рішення за заявкою: 

- визначається схема сертифікації; 

- визначається кількість зразків, необхідних для випробувань, правила їх відбору; 

- визначаються назва та адреси організацій, що виконують окремі етапи робіт з сертифікації; 

- визначається перелік додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення 

сертифікації; 

- визначається акредитована випробувальна лабораторія, в якій будуть проводитись 

випробування. 
Термін прийняття рішення не повинен перевищувати 1 місяця після реєстрації заявки. Один 

примірник рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію. В разі, якщо рішення за 

будь-яких причин (невиконання фінансових зобов’язань або інше) не прийнято, заявка анулюється, 

про що сповіщається замовник.  
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 Якщо замовником протягом місяця після прийняття Рішення та передачі договору  на 

проведення робіт з сертифікації не перераховані необхідні кошти, або не представлені документи, 

то заявка анулюється, про що повідомляється замовникові. 
5.2.4.2 ООВ «ЕКОГІНТОКС» призначає персонал (склад групи) у вигляді Розпорядження на 

бланку Органу з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» Державного підприємства "Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства 

охорони здоров'я України" та надає на розгляд та узгодження керівнику або заступнику керівника 

ООВ. 

Завдання субпідряду виконує персонал, зазвичай призначений організацією, яка отримала 

завдання як субпідряд в Рішенні за заявкою. Такий персонал зазвичай не призначається ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». 

ООВ «ЕКОГІНТОКС» забезпечує всю необхідну інформацію та/або зробить документацію 

доступною для виконання завдань з сертифікації. 

Завдання з оцінювання можуть охоплювати такі види діяльності як розробка та розгляд 

документації, відбір проб, випробування,  інспектування та аудит. 

ООВ «ЕКОГІНТОКС» виконує діяльність з оцінювання, яку він здійснює з залученням своїх 

внутрішніх ресурсів  та управляє ресурсами субпідряду  у відповідності з Рішенням за заявкою. 

Оцінюється продукція відповідно до вимог, які містить сфера сертифікації, та інших вимог, 

визначених схемою сертифікації. 

ООВ «ЕКОГІНТОКС» покладається тільки на ті результати з оцінювання, що стосуються 

сертифікації, завершеної до отримання заявки на сертифікацію, якщо він несе відповідальність за ці 

результати і переконався, що орган, який виконував оцінювання, відповідає встановленим вимогам, 

у тому числі тим, що визначені схемою сертифікації.  

Цей процес може охоплювати роботи, що проводиться відповідно до угод про визнання між 

органами сертифікації.   

5.2.4.3. Відбір зразків (проб) для випробувань та ідентифікація продукції. 

- відбір зразків (проб) заявленої на сертифікацію продукції здійснюється ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» відповідно до інструкції СМ «Відбір зразків продукції та управління ними», або за 

його дорученням іншою організацією (за наявності письмового доручення ООВ «ЕКОГІНТОКС; 

- кількість зразків (проб) для сертифікаційних (контрольних) випробувань та зберігання в 

якості зразків-свідків визначається ООВ «ЕКОГІНТОКС» згідно з вимогами нормативної 

документації на конкретну продукцію  

- місце та терміни відбору зразків в кількості, необхідній для проведення сертифікаційних 

випробувань та зберігання зразків-свідків, визначає ООВ «ЕКОГІНТОКС»  в кожному конкретному 

випадку окремо; 

- відібрані зразки опечатуються або опломбовуються за підписом представника ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» (організації, яка здійснює відбір зразків за його дорученням) і замовника і 

оформляється актом відбору зразків, що наведений у Додатку 3 (Ф.9.3.01.00.03); 

- опечатування (пломбування) проводиться таким чином, щоб виключити можливість заміни 

зразка або доступ до нього без руйнування пломби (наклейки).  
 

5.2.4.4. Ідентифікація продукції проводиться:  
- представником ООВ «ЕКОГІНТОКС»; 

- представником акредитованої випробувальної лабораторії (центру). 

Ідентифікація продукції здійснюється шляхом: 
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- порівняння інформації, що міститься на упаковці, з вимогами до маркування її, що викладені 

в НД на продукцію; 

- перевірки якості упаковки у відповідності з вимогами НД на продукцію; 

- проведення випробувань за ідентифікаційними показниками (за необхідності). 

Етикетка або напис безпосередньо на пакованні повинна містити інформацію в доступній для 

сприйняття формі, викладеній відповідно до чинного законодавства про мову: назву продукції, 

основні властивості продукції, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», вимоги до 

умов зберігання, можливі застереження щодо вмісту шкідливих речовин, гарантійні зобов’язання, 

реквізити і назву підприємства-виробника. 
За результатами ідентифікації представник ООВ «ЕКОГІНТОКС» чи уповноважений ним 

представник випробувальної лабораторії (центру) складає акт ідентифікації, що наведений у 

Додатку 4 (Ф.9.3.01.00.04). 

Продукція, що не пройшла ідентифікацію, випробуванням з метою сертифікації не підлягає. 

Ідентифіковані належним чином зразки продукції, а також зразки-свідки з актом відбору зразків і 

направленням, оформленим ООВ «ЕКОГІНТОКС» замовник доставляє в акредитовану 

випробувальну лабораторію. Відповідальність за доставку і збереженість зразків при 

транспортуванні несе Заявник.  
5.3. Обстеження виробництва. 

5.3.1. Обстеження виробництва продукції проводиться для серійного виробництва з метою 

визначення фактичного стану виробництва, підтвердження можливості підприємства виробляти 

безпечну та якісну продукцію відповідно до вимог НД, що діють в Україні, видачі рекомендацій 

щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої 

продукції.  

5.3.2. Роботи здійснюються комісією ООВ «ЕКОГІНТОКС»  у складі затвердженому 

керівником, або заступником керівника ООВ. 

Обстеження виробництва складається з етапів: попередня оцінка; перевірка і оцінка 

виробництва на місці; оформлення результатів обстеження виробництва. 
5.3.3. На етапі попередньої оцінки комісія направляє Замовнику опитувальну анкету, що 

наведена у Додатку 6 (Ф.9.3.01.00.06) та перелік матеріалів і документів щодо продукції, які 

потрібно надати комісії разом із заповненою опитувальною анкетою. 

Опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва продукції, яка сертифікується, 

подається замовником до ООВ «ЕКОГІНТОКС». Зміст заповненої опитувальної анкети є 

конфіденційним і вона призначена тільки для використання уповноваженим персоналом ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». 

Після отримання від заявника заповненої опитувальної анкети та матеріалів комісія здійснює 

їх аналіз. 

За результатами попередньої оцінки комісія складає Висновок з урахуванням результатів 

аналізу даних опитувальної анкети, що наведений у Додатку 7, (Ф.9.3.01.00.07), у якому наводяться 

результати аналізу даних опитувальної анкети, аналізу вимог нормативних документів виробника 

на продукцію, що сертифікується. 

У разі позитивного висновку комісія складає програму обстеження виробництва, що наведена 

у Додатку 8, (Ф.9.3.01.00.08), яка підписується головою комісії і затверджується керівником  ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». 

У разі негативного висновку ООВ «ЕКОГІНТОКС» повідомляє про це Замовника і на час 

проведення підприємством-замовником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей 
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припиняє роботи з заявкою. Роботи із заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» переконливих доказів проведення Заявником коригувальних дій.               

5.3.4. Перевірка виробництва проводиться згідно з програмою обстеження виробництва, в якій 

вказується склад комісії та всі аспекти виробничої діяльності стосовно конкретного підприємства, 

які вивчаються при перевірці.  

Проведення перевірки включає: вступну нараду; обстеження виробництва відповідно до 

затвердженої програми; заключну нараду. 

Вступна нарада проводиться на початку роботи комісії на підприємстві. У нараді беруть 

участь члени комісії, керівництво та персонал підприємства. Під час вступної наради: 

рекомендують членів комісії керівництву; розглядають мету та завдання перевірки, програму 

обстеження виробництва; установлюють форми спілкування членів комісії з керівництвом та 

працівниками підприємства; вирішують питання підготовки і надання комісії необхідних 

документів, матеріалів, довідок тощо. 

За результатами вступної наради складається Протокол вступної наради по обстеженню 

виробництва, що наведений у Додатку 9, (Ф.9.3.01.00.09), який підписується головою комісії.  

Під час обстеження виробництва збирають фактичні дані про виробництво шляхом: опитувань 

персоналу підприємства та аналізу його діяльності; аналізу документів, що використовуються на 

підприємстві; аналізу технологічних процесів та оцінки виробництва; здійснення спостережень за 

діяльністю функціональних підрозділів та аналізу цієї діяльності; аналізу заходів щодо 

забезпечення якості на виробництві. 

Після проведення перевірки комісія проводить аналіз отриманих даних і вирішує, які з них не 

відповідають встановленим вимогам і мають бути подані як невідповідності. Після цього комісія 

має забезпечити їх документування з наданням доказів. Ці матеріали головою комісії надаються 

керівництву підприємства для усунення зазначених невідповідностей. 

Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. В нараді приймають участь комісія у 

повному складі та керівництво підприємства, а також його працівники, які залучались до процесу 

перевірки. На заключній нараді голова комісії доводить до відома присутніх: зауваження комісії за 

порядком їх значущості; висновок комісії про стан виробництва продукції, що сертифікуються; 

рекомендації комісії. Проведення заключної наради оформляється Протоколом заключної наради по 

обстеженню виробництва, що наведений у Додатку 10 (Ф.9.3.01.00.10), який підписують усі члени 

комісії. Зміст протоколу доводиться до керівника підприємства під розпис.   

За результатами перевірки комісією оформляється акт обстеження виробництва продукції, що 

наведений у Додатку 11 (Ф.9.3.01.00.11), який повинен містити обґрунтовані висновки і, за 

необхідністю, рекомендації щодо усунення недоліків. 

5.4  Випробування зразків (проб) продукції. 

5.4.1. Випробування продукції з метою сертифікації проводяться в акредитованих 

випробувальних лабораторіях.  

5.4.2. Результати випробувань вважаються негативними, а продукція такою, що не витримала 

випробувань, якщо було встановлено невідповідність її вимогам нормативної документації хоча б за 

одним з показників, що підтверджуються при сертифікації. При одержанні негативних результатів 

випробувань з метою сертифікації роботи в лабораторії (центрі) припиняються. Інформація у 

вигляді протоколу з результатами проведених випробувань надсилається ООВ «ЕКОГІНТОКС».  

5.4.3. Після проведення експертизи одержаної інформації ООВ «ЕКОГІНТОКС» оформляє 

рішення про відмову у видачі сертифіката. Зразок-свідок у даному випадку не зберігається. 

5.4.4. В разі одержання позитивних результатів випробувальна лабораторія подає ООВ 

«ЕКОГІНТОКС»  протоколи випробувань, оформлені у встановленому порядку. 
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5.4.5. Протокол випробувань оформляється у відповідності з вимогами п. 5.10.2 та 5.10.3 

ДСТУ ISO/IEC 17025 та повинен містити: 

- посилання на позначення та назву НД на методи випробувань; 

- графу „Вимоги НД до продукції”, в якій записують, конкретно визначену НД, назву 

показника за встановленою формою запису; 

- графу „Результати випробувань”, в якій наводять чисельний результат випробувань. 

Записи типу „Відповідає”, „В нормі” або „Не виявлено” не допускаються для показників, що 

підлягають визначенню. У разі, якщо результат випробувань нижче порогу чутливості 

застосованого приладу або методу випробувань, в зазначеній графі робиться запис „менше ніж” і 

наводиться визначене чисельне значення порогу чутливості приладу або методу випробувань. 

5.4.6. Зразок-свідок зберігається в лабораторії або у замовника (визначається рішенням ООВ 

«ЕКОГІНТОКС») на протягом терміну дії сертифікату відповідності.  

Зразок-свідок опломбовується та оформлюється  Акт про опломбування та зберігання зразка-

свідка продукції, що наведений у Додатку 5 (Ф.9.3.01.00.05), затверджений керівником ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». 

5.4.7. Зразки продукції, що пройшли випробування з метою сертифікації, а також зразки-

свідки, що зберігаються, лишаються власністю замовника. За домовленістю Замовника і ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» зразки продукції можуть бути повернені Замовнику або витрачені на потреби 

лабораторії чи утилізовані. 

5.4.8. Результати випробувань та інша інформація, одержана при випробуваннях, являється 

конфіденційною. 

 

5.5. Аналіз результатів випробувань. 

Протокол випробувань розглядається відповідальними співробітниками ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». При цьому визначається: 

- відповідність обсягу випробувань номенклатурі показників, зазначених в Рішенні за заявкою; 

- відповідність вимогам нормативної документації, чинної в Україні; 

- відповідність застосованих методів та засобів вимірювань вимогам нормативних документів, 

що наведені в Рішенні; 

- відповідність чисельних значень параметрів (характеристик) випробу, одержаних при 

випробуваннях, вимогам нормативних документів на продукцію. 

 

5.6 ООВ «ЕКОГІНТОКС» інформує клієнта про всі виявлені невідповідності. 

Якщо виявлено одна або більше невідповідностей і Заявник (клієнт) висловлює зацікавленість 

в продовженні процесу сертифікації, ООВ «ЕКОГІНТОКС» надає інформацію щодо додаткового 

оцінювання, що є необхідним для підтвердження того, що невідповідності були усунені. 

Якщо Заявник (клієнт) погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, потрібно 

повторити процес оцінювання, щоб виконати додаткові завдання з оцінювання. 

Невідповідності та заходи щодо їх усунення підлягають документуванню ОС у протоколах 

невідповідностей або наведених у відповідних розділах звіту (акту). 

 

5.7 Результати усіх дій з оцінювання документуються призначеним компетентним 

персоналом до початку аналізування. 

Документація може забезпечити думку, чи виконуються вимоги до продукції (зокрема, вимоги 

до системи управління якістю, якої продукція виробляється, якщо вимагається схемою 

сертифікації). 
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Схема сертифікації може визначати, чи оцінювання було проведено органом сертифікації під 

його відповідальністю або проведено до подання заявки на сертифікацію. В останньому випадку 

ООВ «ЕКОГІНТОКС»  не застосовує  встановлені  вимоги до оцінювання. 

 

5.8 Аналізування даних 

ООВ «ЕКОГІНТОКС» призначає принаймні одну особу для проведення аналізування всієї 

інформації за результатами оцінювання. Аналізування виконує персонал, який не був залучений до 

процесу оцінювання. 

Рекомендації для прийняття рішення щодо сертифікації, засновані на аналізуванні, 

документуються, якщо аналізування і прийняття рішення щодо сертифікації не виконувала одна й 

та сама особа. 

 

5.9 Рішення щодо сертифікації 

5.9.1. ООВ «ЕКОГІНТОКС»  несе відповідальність за рішення щодо сертифікації, підтримує 

повноваження щодо їх прийняття.  

5.9.2. ООВ «ЕКОГІНТОКС»  призначає принаймні одну особу для прийняття рішення щодо 

сертифікації на основі усієї інформації, отриманої в процесі оцінювання, її аналізування, а також 

будь-якої іншої доречної інформації. Рішення щодо сертифікації приймає особа або група осіб, які 

не були залучений до процесу оцінювання. 

Аналізування даних і рішення щодо сертифікації можуть бути виконані одночасно однією 

особою або групою осіб. 

5.9.3. Особа(и) (за винятком членів комітетів), призначені ООВ «ЕКОГІНТОКС»  приймати 

рішення щодо сертифікації, повинні працювати на постійній основі або за контрактом з ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» або організацією, що знаходиться під організаційним контролем ООВ 

«ЕКОГІНТОКС».    

5.9.4. Організаційний контроль може бути одним з наступних: 

- ООВ «ЕКОГІНТОКС»  належить повна власність або більша частина власності іншої 

організації; 

- ООВ «ЕКОГІНТОКС»  належить більшість в раді директорів іншої організації; 

- ООВ «ЕКОГІНТОКС»  має задокументовані повноваження щодо управління іншою 

організацією в мережі юридичних осіб (до якої ООВ «ЕКОГІНТОКС»  належить), пов’язаної 

правом власності або радою директорів.  

Для ООВ «ЕКОГІНТОКС», як  державного органу з оцінки відповідності, інші частини одного 

органу влади можуть вважатися «пов’язаними правом власності» з ООВ «ЕКОГІНТОКС». 

5.9.5 Особи, що працюють в штаті або за контрактом з організаціями, що знаходяться під 

організаційним контролем ООВ «ЕКОГІНТОКС», повинні відповідати тим самим вимогам, що і 

особи, що працюють в штаті або за контрактом з ООВ «ЕКОГІНТОКС». 

5.9.6 ООВ «ЕКОГІНТОКС» повідомляє Заявника (клієнта) щодо рішення не надавати 

сертифікацію та визначає причини для цього рішення. 

Якщо Заявник (клієнт) висловлює зацікавленість в продовженні процесу сертифікації, ООВ 

«ЕКОГІНТОКС»  може відновити процес оцінювання 

 

5.10 Документи за результатами сертифікації 
Умови і процедури видачі, призупинення чи скасування сертифікації. 

5.10.1 Після виконання замовником всіх процедур, передбачених схемою сертифікації, при 

умові позитивного Висновку щодо можливості видачі сертифікатів відповідності, що наведений у 
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Додатку 12 (Ф.9.3.01.00.12), щодо результатів сертифікації, персонал оформляє сертифікат 

відповідності харчових продуктів, що наведений у Додатку 13 (Ф.9.3.01.00.13). Копії сертифікатів 

відповідності оформлюються на бланках. 

5.10.2 В сертифікаті відповідності наявна інформація, яка чітко визначає або дозволяє 

ідентифікувати наступне: 

- назву та адресу органу сертифікації; 

- дату надання сертифікації (дата не повинна передувати даті прийняття рішення щодо 

сертифікації); 

- назву та адресу Заявника (клієнта); 

- галузь сертифікації. 

5.10.3 Якщо стандарти або інші нормативні, на відповідність до яких сертифікація 

проводиться, містять посилання на інші стандарти або нормативні документи, їх не обов’язково 

включати в офіційні сертифікаційні документи. 

- термін або дату закінчення сертифікації, якщо сертифікація закінчується після встановленого 

періоду; 

- будь-яку іншу інформацію, яку вимагає схема сертифікації 

5.10.4 Офіційні документи щодо сертифікації містять підпис та іншу визначену авторизацію 

осіб ООВ «ЕКОГІНТОКС», на яких покладена така відповідальність. 

Ім’я та посада особи, яка за договірними умовами несе відповідальність за сертифікаційні 

документи, зареєстровані в ООВ «ЕКОГІНТОКС», є прикладом "визначеної авторизації" окрім 

підпису. 

Офіційні документи щодо сертифікації надаються одночасно або після того як: 

- рішення надати або розширити галузь сертифікації було прийнято; 

- вимоги сертифікації виконані; 

- ліцензійна угода Додаток 15 (Ф.9.3.01.00.015) складена/підписана. 

5.10.5 Порядок реєстрації сертифіката 

Реєстраційний номер сертифікату відповідності має вигляд: 

UA-ХХХ-РР 

де ХХХ – порядковий номер, згідно реєстрації в Журналі реєстрації заявок на сертифікацію 

(Ф.9.3.01.00.14); РР – останні цифри поточного року реєстрації сертифікату. 

5.10.6 Якщо була зміна бланку, а не тексту сертифіката відповідності, то перевидається 

сертифікат під тим же номером з тими же датами. Повідомляється Заявника (клиєнта) про 

зміну бланку офіційним листом. 

Документи та матеріали, що підтверджують проведення сертифікації, зберігаються в ООВ 

„ЕКОГІНТОКС” згідно документації СМ І.10.3.01.01 Порядок архівування, контролю та знищення 

документів в архіві. 

 

5.11 Перелік сертифікованої продукції  

ООВ „ЕКОГІНТОКС” підтримує інформацію щодо сертифікованої продукції на сайті 

http://oov.medved.kiev.ua, в якій є наступна інформація: ідентифікація продукції; стандарти та інші 

нормативні документи, на відповідність до яких продукція сертифікована; ідентифікацію Заявника 

(клієнта). 
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5.12 Наглядання 

5.12.1. Якщо схема сертифікації вимагає наглядання  ООВ „ЕКОГІНТОКС” започатковує 

наглядання за продукцією, охопленою Висновком щодо можливості видачі сертифікату 

відповідності, що наведений у Додатку 12 (Ф.9.3.01.00.12), згідно зі схемою сертифікації. 

Критерії та процес для діяльності з наглядання визначаються для кожної схеми сертифікації. 

При використанні схеми сертифікації з оцінкою СУБХП  наглядання здійснюється за 

процедурою П.9.3.04 „Проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією”.  

5.12.2. Якщо продовжується використовування сертифікату відповідності, дозволеного для 

розміщення на продукції типу (або його упаковці) (для процесу або послуги,), що була 

сертифікована, встановлена та визначена періодичну діяльність з наглядання маркованої продукції, 

щоб забезпечити постійну демонстрацію виконання вимог до продукції. 

Якщо продовжується використовування сертифікату відповідності, дозволеного для процесу 

або послуги, необхідно встановити та визначити періодичну діяльність з наглядання, щоб 

забезпечити постійну демонстрацію виконання вимог до процесу або послуги. 

 

5.13 Зміни, що впливають на сертифікацію 

5.13.1 Якщо схема сертифікації вводить нові або змінені вимоги, що впливають на Заявника 

(клієнта), ООВ „ЕКОГІНТОКС” забезпечує, щоб всі зміни були повідомлені офіційним листом всім 

клієнтам. ООВ „ЕКОГІНТОКС” перевіряє впровадження змін клієнтами та вжити заходів, які 

вимагає схема сертифікації. 

5.13.2 ООВ „ЕКОГІНТОКС” бере до уваги інші зміни, що впливають на сертифікацію, 

зокрема, зміни, розпочаті Заявником (клієнтом), та повинен визначає відповідну дію. 

5.13.3 Дії щодо впровадження змін, що впливають на сертифікацію, охоплюють, за потреби, 

наступне: 

 оцінювання (п.5.2.4 цієї Процедури); 

 аналізування даних, отриманих під час оцінювання (п.5.8  цієї Процедури); 

 прийняття рішення (п.5.9 цієї Процедури); 

 видання змінених офіційних документів щодо сертифікації (п.5.10 цієї Процедури) для 

розширення або скорочення сфери сертифікації; 

 видання документів щодо сертифікації щодо змін в діяльності з наглядання (якщо 

наглядання є частиною схеми сертифікації). 

5.13.4 Такі дії повинні завершені відповідно до застосовних частин п.5.2.4, 5.8 , 5.9, 5.10і 5.11 

цієї Процедури. Записи (п.5.15 цієї Процедури) містять обґрунтування для виключення будь-яких із 

згаданих вище видів діяльності (наприклад, якщо змінена сертифікаційна вимога не є зміною 

вимоги до продукції, та діяльність з оцінювання, аналізування даних і прийняття рішення не 

потрібна). 

 

5.14 Закінчення терміну дії, скорочення, призупинення або скасування сертифікації 

5.14.1. Якщо невідповідність до вимог сертифікації виявлена як результат наглядання або 

іншим чином, ООВ „ЕКОГІНТОКС” розглядає та приймає рішення щодо відповідних дій. 

Відповідні дії можуть охоплювати наступне: 

a) продовження сертифікації за умови, визначеної ООВ „ЕКОГІНТОКС” (наприклад, 

позаплановий нагляд); 

b) скорочення галузі сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції; 

c) призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних дій; 

d) скасування сертифікації. 
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5.14.2. Якщо сертифікація зупиняється (за запитом Заявника  (клієнта)), тимчасово 

зупиняється або скасовується, ООВ „ЕКОГІНТОКС” вживає заходи, визначені схемою сертифікації, 

і вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, 

дозволів щодо використовування знаків тощо, для того, щоб забезпечити  відсутність посилання на 

те, що продукція залишається сертифікованою. Якщо галузь сертифікації скорочується, ООВ 

„ЕКОГІНТОКС” вживає заходи, визначені схемою сертифікації, і вносить усі необхідні зміни до 

офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використовування 

знаків тощо, для того, щоб забезпечити, що про скорочену галузь явним чином було повідомлено 

Заявнику (клієнту) і чітко визначено в офіційних документів щодо сертифікації та в публічній 

інформації. 

5.14.3. Якщо сертифікація тимчасово зупинена, ООВ „ЕКОГІНТОКС” призначає одну особу 

або більшу кількість персоналу, щоб сформулювати та повідомити Заявнику (клієнту)наступне: 

- дії, необхідні для закінчення тимчасового зупинення і поновлення сертифікації для продукції  

відповідно до схеми сертифікації;  

- будь-які інші дії, що вимагає схема сертифікації. 

Зазначений персонал повинен бути компетентним щодо знань та розуміння усіх аспектів 

поводження з тимчасово зупиненими сертифікатами. 

Будь-які оцінювання, аналізування даних або прийняття рішення, що є необхідними для 

рішення щодо тимчасового зупинення або тих дій, що потребує схема сертифікації,  

5.14.4. Якщо сертифікація була поновлена після тимчасового зупинення, ООВ 

„ЕКОГІНТОКС” вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної 

інформації, дозволів щодо використовування знаків тощо, щоб забезпечити  наявність усіх 

відповідних посилання на те, що продукція продовжує бути сертифікованою. Якщо рішення 

скоротити галузь сертифікації проводиться як умова поновлення, ООВ „ЕКОГІНТОКС” вносить всі 

необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо 

використовування знаків тощо для забезпечення того, що про скорочену галузь сертифікації явним 

чином було повідомлено Заявнику (клієнту) та чітко визначено у офіційних документів щодо 

сертифікації та в публічній інформації. 

 

5.14 Записи 

ООВ „ЕКОГІНТОКС” зберігає записи, щоб продемонструвати, що всі вимоги процесу 

сертифікації (вимоги стандарту ISO 17065 та схеми сертифікації) були виконані ефективно. 

ООВ „ЕКОГІНТОКС”  зберігає записи в умовах конфіденційності. Записи перевозяться, 

передаються і переміщуються тільки шляхом, який забезпечує  конфіденційність . 

Якщо схема сертифікації залучає повне повторне оцінювання продукції в межах визначеного 

циклу, записи зберігаються, щонайменше, для поточного і попереднього циклу сертифікації. 

Інакше, записи зберігаються в період, визначений ООВ „ЕКОГІНТОКС”  

Для визначення часу збереження можуть прийматися до уваги юридичні умови та угоди щодо 

визнання. 

Опис всіх дій викладено в процедурі П.10.3.01 „Контроль документів”. 

 

5.15 Скарги та апеляції. 

Порядок для отримання оцінювання та прийняття рішень щодо скарг та апеляцій визначений у  

в процедурі П.9.7.01 „Розгляд апеляцій, скарг/рекламацій, спірних питань”. 
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Додаток 1 (Ф.9.3.01.00.01) 

Зареєстрована в ООВ „ЕКОГІНТОКС” 

"__"____________20__ р. 

за № ___________________  

Керівнику Органу оцінки відповідності 
„ЕКОГІНТОКС”  

Н.О. Бутильській 
01014. м. Київ. вул. Героїв Оборони, 6 

ЗАЯВКА 
на проведення санітарно гігієнічної оцінки (сертифікації) харчової продукції 

назваз підприємства-заявника, фактична адреса) 

код за ЄДРПОУ 

в особі 

(посада, прізвище ім'я та по батькові керівника, телефон

заявляє, що __________________________________________________________________ 
(назва продукції)

_____________________________________________________________________________ 

виготовлена у вигляді партії в кількості _______________________, випускається серійно за 

(шт., кг, м3 та  інш ) ___________________________________________________________________ 
(назва та позначення нормативного документа виробника) 

код ТНЗЕД 

ввезена 

(назва та позначення товаросупровідних документів) 

відповідає вимогам

(позначення та назва нормативних документів) 
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам 
_____________________________________________________________________________. 

    (позначення та назва нормативних документів) 
2. Випробування з метою сертифікації прошу провести ________________________________

3. Заявник зобов'язується: виконувати всі умови сертифікації;  сплатити всі витрати за проведення; ртифікації;

представити продукцію для відбору зразків, ідентифікації та сертифікаційних випробувань у термін до

__________________________.;  забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені

сертифікатом (ами) відповідності.
4. Замовник цим підтверджує, що він не заявляв  продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації.
5. Додаткові відомості: юридична адреса заявника

банківські реквізити: р/р 

особа для контакту 

 (посада, прізвище, Ім'я та по батькові, телефон 

6. До заявки

додаються :

• якісне посвідчення (сертифікат якості) виробника

• товарно-супроводжувальні документи на заявлену партію продукції

• висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

Керівник підприємства    

М.П. 

 Додаток 2 (Ф.9.3.01.00.02) 

МФО , свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 

ІПН 
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ДП НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України 

Орган з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» 
 

                                                                                             «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                
 

                                                                                              ________________ 

                                                                              

РІШЕННЯ 
за заявкою на проведення сертифікації  продукції 

№            від  «        »                         20   р. 

 
Розглянувши заявку __________________________________________________________________________     

назва заявника             адреса заявника 

від ______________  20__р. на сертифікацію ____________________________________________ ,  
назва продукції 

що виготовляється серійно цим підприємством.  

 

ООВ «ЕКОГІНТОКС»  

1. Сертифікація продукції буде проведена на відповідність вимогам _______________________  

_________________________________________________________________ на заявлену продукцію 
                                 назва нормативних  окументів 
2. Схема (модель)  сертифікації міститиме : 

 

3. Організацію робіт з сертифікації  здійснює орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” (03127, м.Київ, 

вул. Героїв Оборони,6, атестат акредитації № ___від  «____» _____________201_р.). 

 

4. Відбір зразків продукції для випробувань доручається провести _______________________    

_____________________________________________________________________________________ 

5. Ідентифікація зразків буде проведена представником ООВ «ЕКОГІНТОКС» 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведенні на відібраних зразках 

_________________________________________________________________ за показниками.  

7. Опломбування зразків покласти на ____________________________________________________  

8. Зберігання зразків покласти на _______________________________________________________ 

9. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме орган з оцінки відповідності 

«ЕКОГІНТОКС». Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть регламентовані програмою 

технічного нагляду. 

10. Роботи проводяться на підставі договору. 

11. За позитивними результатами робіт органу з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” оформити сертифікат 

відповідності з терміном дії _________ на заявлену продукцію за висновком, затвердженим керівником ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». 

  

 
 

Посада ________________________    ____________________ 
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  Орган з оцінки відповідності “ЕКОГІНТОКС” 

 

    

Акт відбору зразків 
 

№ ______                 від        ___                     ___ 20___ р. 

На                       ___________________________________________________________________                                                    
(найменування підприємства, місця відбору зразків) 

 

мною(нами)        ________________________________________________________    (посада, прізвище, ініціали) 

в присутності  ____________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ініціали представника заявника) 

відібрано зразки продукції, заявленої на сертифікацію: 

 

Назва продукції 

Виробник 

(підприємство, 

країна) 

Одини-

ця 

виміру 

Розмір партії 

Дата 

виготов-

лення та 

термін 

реалізації 

Кількість чи маса 

відібраних зразків 

Для 

випробу- 

вань 

Для 

зразка-

свідка 

       

       

       

 

Транспортні документи _____________________________________________________ 
(товарно-транспортна накладна,   рахунок-фактура та ін.) 

 

Відібрані зразки направлено на випробування __________________________________        (найменування лабораторії) 

контрольні опечатано та опломбовано, N акта опломбування _____________________ 

Відвантаження та продаж продукції, від якої відібрано зразки, до одержання сертифіката 

відповідності забороняється. 

Зразки піддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає їх утилізацію. 

Заявник забирає зразки-свідки після  закінчення  терміну  дії сертифіката відповідності з офіційним 

повідомленням/ або Заявник зберігає зразки-свідки до  терміну  дії сертифіката відповідності. 

 

Зразки відібрано_____________  ________    ________________________________ 
                                             (посада)            (підпис)          (прізвище, ініціали) 

Представник        _________________________________________________________                                                                                                  
(підприємство-заявник) 

_____________          _________                  _______________________________________ 
           (посада)                       (підпис)                               (прізвище, ініціали) 
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Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 
 

                          _________________________ 
                (місто)                      (дата) 

А К Т 

ідентифікації           , 
(назва продукції) 

 

що випускається              
(назва підприємства та його розташування) 

Заявник                                   
(назва) 

Представник(и)            
(назва органу з сертифікації/оцінка відповідності) 

                                                                
(посада, прізвище, ініціали) 

та уповноважений представник заявника                         
          (назва підприємства, посада, прізвище, ініціали) 

склали цей акт як свідчення того, що відібрані зразки продукції за зовнішнім виглядом (маркування 

і пакування) відповідають/не відповідають вимогам, передбаченим  Законом України „Про основнi 

принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв” N 1602-VII.                                                                                                                                               

За органолептичними показниками          

           _____ (перерахувати 

перевірені показники) 

 Фізико-хімічними показниками _________________________________________________ 
 (перерахувати перевірені показники) 

 

продукція ідентифікована як                                             

 

повинна відповідати вимогам                                                _ 

_____________________________________________________________________________ 
(позначення та назва нормативного документу) 

за показниками безпеки 

 

Відібрані зразки продукції ідентифіковані і можуть бути передані на випробування з метою 

сертифікації. 

 

 

Представник органу ООВ                  ___________    _____________   
                                                                        (підпис)          (прізвище, ініціали) 

Представник заявника                _______________         
                                                      (підпис)  (прізвище, ініціали) 

  

 

 

Додаток 5 (Ф.9.3.01.00.05) 
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Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 
 

                                                                                             “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                                
 

                                                                                        ________________ 

                                                                                                  

АКТ 

про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції за заявкою на сертифікацію продукції  № 

________від «____»    ____________200_ р.  
 

Заявник                                                                                                 
( назва ) 

Зразок(-ки)-свідок продукції: 

Назва продукції 

 
 

виготовлений                                                                                    
                                                      ( назва підприємства-виробника продукції ) 

відповідає зразкам цієї продукції, яка випробувалася з метою сертифікації в   

 _____________________________________________________________________________                                                                                                                              
     ( назва випробувальної лабораторії ( центру ) 

____________________________________________________________________________  
(дата проведення випробувань ) 

ОПЛОМБОВАНИЙ 

                                                                                                                      
( назва органу з сертифікації або випробувальної лабораторії (центру) 

печаткою з зображенням________________________________________________________ 
( дійсне зображення печатки ) 

                                                                                                                                      
 (посада особи, яка виконала пломбування)                             (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

                              “___”_____________20__ р. 

РОЗТАШОВАНИЙ (ПЕРЕДАНИЙ)  ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 

в                                                                                                                                       
(назва організації, що забезпечує зберігання зразка-свідка продукції) 

на термін до                                                                                        
                                                                                                                    (дата) 

 _____________________________________________________________________________                       

Відповідальний за зберігання  _____________________________________________________ 
                                                                                (посада, прізвище та ініціали особи, яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції) 

              ___________                       _____________________      _______________ 
 (керівник організації? яка забезпечує ,                                   ( підпис )                                           (  прізвище, ініціали) 
      зберігання зразка-свідка )        

 Печатка 
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Додаток 6 (Ф.9.3.01.00.06) 

 

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА 

з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію 

 

1. Назва і реквізити підприємства-замовника :     _____________________________________ 

2. Назва продукції, щодо якої здійснюється обстеження виробництва : 

               

          

 

3. Позначення та назва нормативного документу (НД), за яким випускається продукція : 

специфікація виробника           

               

4. Керівний склад підприємства :              

4.1. Прізвище, ініціали і посада особи, відповідальної за сертифікацію продукції та її 

заступника : _______________________________________________________________________ 

5. Кількість працюючих на підприємстві і кількість працівників, зайнятих  виконанням робіт з 

виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію:           чоловік 

 

6. Організація 
Так/ні 

Подання докладної  

інформації (за необхідністю) 

6.1 Чи визначено розподіл відповідальності 

 

  

Керівників служб підприємства за забезпечення 

відповідності продукції вимогам НД та її 

сертифікацію 

  

6.2 Наявність на підприємстві функціонального 

підрозділу, відповідального за сертифікацію 

продукції на всіх її етапах 

  

6.3 Наявність задокументованої системи якості   

7. Управління документацією 

7.1. Наявність  затвердженого порядку ведення 

ормативних документів та технічної 

документації на підприємстві 

  

7.2. Наявність задокументованих процедур, які 

визначають порядок внесення змін та 

постійного            перегляду документів 
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8. Забезпечення ідентифікації продукції 
Так/ні 

Подання докладної  

інформації (за необхідністю) 

8.1 Наявність задокументованої процедури 

ідентифікації продукції на всіх етапах 

виробництва 

  

8.2 Чи передбачають ці процедури виділення 

критичних параметрів, що в найбільшій мірі 

впливають на показники (характеристики) про- 

дукції, які підтверджуються під час 

сертифікації? 

  

9. Система контролю та випробувань продукції. 

9.1.Наявність в технічній документації на вхід            

ний контроль процедури перевірки сировини, 

матеріалів, комплектувальних виробів, що  

впливають на виконання вимог НД до продукції 

  

 9.2. Наявність технічного контролю продукції в 

 процесі виробництва та готової продукції. 

  

9.3. Реєстрація та наявність даних, які підтверд-

жують, що продукція піддавалася контролю та 

випробуванням. 

  

10 Контрольне та випробувальне обладнання,   засоби вимірювальної техніки. 

10.1. Чи забезпечується необхідна точність 

випробувального обладнання та засобів  

вимірювальної техніки?   

  

10.2 Наявність реєстрації повірок засобів 

вимірювальної техніки та атестації 

випробувального обладнання.   

  

11. Коригувальні дії. 

11.1Наявність процедур, що забезпечують 

виявлення причин невідповідності продукції та 

проведення коригувальних дій, які 

попереджують повторення дефектів 

  

11.2. Чи передбачено внесення змін до технічної 

документації (за необхідності) за результатами 

проведення коригувальних дій?  

  

12. Реєстрація даних про якість. 

12.1 Наявність задокументованої процедури 

реєстрації та зберігання даних технічного 

контролю та випробувань продукції. 

  

 Наявність системи реєстрації рекламацій 

(претензій) на продукцію та здійснення 

коригувальних дій. 

  

 

                       ______________                
                 (посада керівника підприємства)                                                     (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 
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Додаток 7 (Ф.9.3.01.00.07) 
 

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 

 
 

                                                                                             “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                                
 

                                                                                        ________________ 

 
 

В И С Н О В О К 

від  ______________ 20__ р. 

за результатами попередньої оцінки стану виробництва 

 

Підприємство : ___________________________________________________________ 
(назва підприємства-виробника) 

 

     Комісія з обстеження виробництва провела аналіз документації, доданої до заявки на 

сертифікацію продукції № _________ від _______________________ 20__р., а саме : 

 даних опитувальної анкети; 

 нормативної документації виробника; 

 інших документів:  __________________________________________________________ 
(сертифікати, паспорта якості,  протоколи випробувань та ін.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

прийшла до висновку про доцільність (недоцільність) проведення  подальших етапів  
(непотрібне - закреслити) 

 

робіт з сертифікації продукції 

 

 

Голова комісії ______________________________                      _____________________ 
                                                                     (підпис)                                                                                              (ініціали, прізвище) 

 

Члени комісії   ______________________________                     ______________________ 
                                                                     (підпис)                                                                                              (ініціали, прізвище) 

 

                           ________________________                                 ______________________ 
                                                                      (підпис)                                                                                             (ініціали, прізвище) 

  

                             ________________________                               ______________________ 
                                                                      (підпис)                                                                                             (ініціали, прізвище) 
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Додаток 8 (Ф.9.3.01.00.08) 

 

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 

                                                                                             “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                                

                                                                                             ________________ 

                                                                                                

ПРОГРАМА ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
                    

назва продукції 

             _____ 
назва підприємства-виробника 

 

1.Мета перевірки під час обстеження виробництва. 

Метою перевірки є встановлення відповідності виробництва вимогам документації та 

підтвердження можливості            
                назва підприємства 

забезпечити стабільний випуск          
       назва продукції 

відповідно до вимог, що встановлені  у вимогах на продукцію     
                                  позначення та назва нормативних документів на продукцію 
 

2.Завдання перевірки – одержання об’єктивних даних про виробництво для прийняття 

рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифіката на продукцію та для підготовки 

рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом 

сертифікованої продукції. 
 

3.Підстава для проведення перевірки: 

3.1 Заявка       від    20   р. №       
   назва організації    дата 

3.2 Рішення за заявкою    “___”      20   р. 

3.3 Договір (контракт) між ООВ «ЕКОГІНТОКС»  

та                            
      назва організації 

 

4. Місце проведення перевірки                        
                                    назва організації, її  поштова адреса 
 

5.Терміни проведення перевірки                         

6.Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці:   

                
 

7.Склад комісії з перевірки: 
Голова комісії                                    
                                           ініціали,  прізвище                                                                                 -                                         посада  
 

                                                                                                                                             

Члени комісії:                         
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8.Зміст перевірки (обстеження) виробництва  

   

Об’єкти перевірки 
Члени комісії, що 

проводять перевірку 
Примітки 

 

1 2 3 

1.Документація 

1.1.Стан нормативних документів (НД) на  

продукцію, що сертифікується 

  

1.2.Стан технічної документації,  

відповідність вимогам НД 

  

1.3.Журнал вхідного контролю сировини   

1.4.Забезпеченість НД та технічною  

документацією служб підприємства,  

виробничих підрозділів, робочих місць 

  

1.5.Правильність та своєчасність актуалізації 

документації 

  

2. Система технічного контролю та випробувань 

2.1.Відповідність організації контролю за 

виготовленням та випуском продукції 

вимогам НД 

  

2.2.Стан організації та ефективність 

вхідного контролю 

  

2.3.Достатність обсягів контролю в процесі 

виробництва, контролю та випробувань 

готової продукції для підтвердження 

відповідності її вимогам НД 

  

2.4.Дотримання правил відбору зразків 

(проб)та методів проведення випробувань 

  

2.5.Стан реєстрації результатів контролю 

та випробувань 

  

3.Управління контрольним, вимірювальним та випробувальним обладнанням 

3.1.Стан організації метрологічного 

 забезпечення виробництва 

  

3.2.Наявність та виконання планів (графіків)          

повірки засобів вимірювальної техніки, 

атестації випробувального обладнання 

  

3.3.Наявність підтверджень проведення  

повірки, атестації (свідоцтв, клейм,  

атестатів та ін.) 

  

4.Умови зберігання та  транспортування продукції  

4.1.Відповідність маркування та пакування 

продукції вимогам НД 

  

5. Навколишнє середовище 

5.1.Наявність та ефективність системи  

контролю навколишнього середовища 
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1 2 3 

5.2.Відповідність параметрів навколишнього 

середовища (вологість, температура, 

запиленість та ін.) вимогам технологічного 

процесу 

6. Продукція, що сертифікується 

6.1.Відповідність параметрів(характери- 

стик)продукції, які підтверджуються під  

час сертифікації, вимогам НД (за даними 

випробувань, проведених виробником або на 

його замовлення) 

  

6.2.Наявність рекламацій  (претензій) до 

продукції, їх реєстрація 

  

6.3.Наявність задокументованої процедури 

розгляду рекламацій (претензій) 

  

 

9. Етапи перевірки: 

7.1 Проведення вступної наради “         ”               20_  р.  

7.2.Перевірка обстеження виробництва 

початок             “          ”             200   р. 

закінчення      “          ”            200   р. 

7.3.Проведення заключної наради “ “            200  р.   

 

10. Документування результатів перевірки 

8.1 Результати перевірки оформляються актом, який складається комісією протягом місяця 

з дня проведення заключної наради. 

8.2 Акт складається у      примірниках і направляється: 

             

             

 

11. Вимоги до конфіденційності 

Комісія зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть 

одержані на         в ході перевірки, та не передавати 
назва перевірюваного підприємства 

у будь-які організації чи будь-яким особам                                                

. 

Голова комісії                                     
                                                     ініціали,  прізвище                                                                                  -                                         посада 
 

                                                                                                              

Члени комісії:                             
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Додаток 9 (Ф.9.3.01.00.09) 

 

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 
П Р О Т О К О Л 

вступної наради по обстеженню виробництва 

___________________________________________________________________________________ 
(Назва підприємства-виробника) 

Дата : _______________________________ 20___р. 

Місце проведення: __________________________________________________________________ 

Присутні : _________________________________________________________________________ 

(Прізвище, ініціали, посади членів комісії, яка здійснювала обстеження виробництва) 

представники підприємства ___________________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали, посади ) 

Голова : ___________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали представника комісії, який головує на вступній  нараді) 

Порядок денний :  __Знайомство з програмою обстеження виробництва     

___________________________________________________________________________________ 
(Назва підприємства-заявника) 

1. СЛУХАЛИ :    про програму обстеження виробництва       
(Назва підприємства-заявника) 

Доповідач : ________________________________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали, посада представника комісії) 

Комісія у складі ____________________________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали)  

___________________________________________________________________________________________ 

у період з ____________ 20 _р.   по _____________ 200_р.буде здійснювати обстеження 

виробництва на підприємстві _______________________________________ 
                                                              (Назва підприємства-заявника) 

з метою встановлення відповідності виробництва вимогам  документації, підтвердження 

можливості підприємства виготовлювати продукцію згідно з чинними нормативними__ 

документами, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду 

за виробництвом сертифікованої продукції        

Підстава для проведення обстеження виробництва:  Рішення ООВ „ЕКОГІНТОКС” ____   

№                   від _20   р.,  Наказ ООВ „ЕКОГІНТОКС”  №     від ____20   р.  

Обстеження виробництва буде проводитись згідно з програмою, затвердженою 

_____________________________________________________________________________ 
(дата затвердження, прізвище, ініціали особи, що затвердила програму) 

Уповноваженим від підприємства призначити: _____________________________________ 
(прізвище, посада уповноваженого від підприємства) 

2.УХВАЛИЛИ : _програму обстеження виробництва     _____ 
 (викладається зміст ухвали: прийняти до відома та ін.) 

Голова комісіі:  ______________________________                      _____________________ 

                                          (підпис)                                                                                     (ініціали, прізвище) 

З протоколом ознайомлений : ______________________________________________ 
                                                                 (підпис , ініціали, прізвище, посада керівника підприємства) 

Надрукований у                                 примірниках   
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 Додаток 10 (Ф.9.3.01.00.10) 

 

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 
П Р О Т О К О Л 

заключної  наради по обстеженню виробництва 

_______________________________________________________________________ 
(Назва підприємства-виробника) 

Дата : _______________________________ 20 _р. 
Місце проведення: ___________________________________________________________ 

Присутні : __________________________________________________________________ 

(Прізвище, ініціали, посади членів комісії, яка здійснювала обстеження виробництва) 

представники підприємства ___________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали, посади ) 

Голова : ____________________________________________________________________ 

Порядок денний : Результати робіт з обстеження виробництва  _____________ 
(Назва підприємства-заявника) 

1. СЛУХАЛИ :    звіт про результати робіт з обстеження виробництва  ___ 
(Назва підприємства-заявника) 

Доповідач : _________________________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали, посада представника комісії) 

Комісія у складі _____________________________________________________________ 
(Прізвище, ініціали) 

у період з __________ 20_р.   по _____________ 20_р.                         провела роботи з 

обстеження виробництва на підприємстві_________________________________________________ 
                                                                 (Назва підприємства-заявника) 

з метою встановлення відповідності виробництва вимогам  документації, підтвердженн 

можливості підприємства виготовлювати продукцію згідно з чинними нормативними___ 

документами, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за 

виробництвом сертифікованої продукції     _____ 

Підстава для проведення обстеження виробництва:  Рішення ООВ „ЕКОГІНТОКС”  ____  

№                  від         _  20   р.,  Наказ ООВ „ЕКОГІНТОКС”  №       від ____          20   р. 

Обстеження виробництва було проведено згідно з програмою, затвердженою 

_____________________________________________________________________________ 
(дата затвердження, прізвище, ініціали посада особи, що затвердила програму) 

Основні   результати   обстеження    позитивні (негативні)   і  будуть  наведені   в   Акті обстеження 

виробництва,  який  повинен  бути  підготовлений не пізніше ”__”   ___ 20_р. 

2.УХВАЛИЛИ :  Висновок про стан виробництва та рекомендації комісії   

(викладається зміст ухвали: затвердити, прийняти до відома та ін.) 

ухвалити /прийняти до відома/ не ухвалити                                 
(непотрібне - закреслити) 

Голова комісії:  ______________________________                      __________________________ 

                                                                       (підпис)                                                                  (ініціали, прізвище) 

Члени комісії:   ______________________________                      __________________________ 
                                                                       (підпис)                                                                  (ініціали, прізвище) 

З протоколом ознайомлений : __________________________________________________ 
(підпис , ініціали, прізвище, посада керівника підприємства) 
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Додаток 11(Ф.9.3.01.00.11) 
           

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС” 

 
 

                                                                                             “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                           
 

                                                                                        ________________ 

                                                                   «____»____________ 20___р 

                                                                                                 

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА  

№ ___ від ____________ 20     р. 

        
         назва продукції 

             
      назва підприємства 

1 Мета та завдання перевірки  

Метою перевірки є встановлення здатності ____________________________________________ 
                                                                  назва підприємства 

виготовляти  ___________________стабільної якості та безпечних для здоров’я людей 
                                                   назва продукції  
Завдання перевірки – одержання об’єктивних даних про виробництво для прийняття рішення 

щодо можливості (неможливості) видачі сертифікатів відповідності на заявлену продукцію та для 

підготовки рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за 

виробництвом сертифікованої продукції. 

 

2 Підстава для проведення перевірки 

 

2.1 Заявка   “          від          20  р.  №     
                                                    назва організації     дата 

 

2.2 Рішення «ООВ»ЕКОГІНТОКС»   від «__»      _________  20 ___р.  

2.3.Наказ ООВ «ЕКОГІНТОКС»   №   від   20___  р.      

2.4.Контракт між ООВ «ЕКОГІНТОКС»   та  ______________________________________ 

_______________________________    №            від     20    р.   

 

3 Терміни проведення перевірки             
 

4 Склад комісії: 
 

Голова комісії:                      
             ініціали,п прізвище                                             
Член комісії                      
          ініціали, прізвище           
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5 Представники підприємства, в присутності яких проводилася перевірка: 

 

         __________________________                               _______________  

          

         __________________________     _______________ 

                        

Вимоги до конфіденційності                                   конфіденційно   

 

Загальні відомості: 

1. Документація 

2. Аналіз контрактів (договорів) 

3. Управління процесами виробництва 

4. Система технічного контролю та випробувань 

5. Стан організації метрологічного забезпечення виробництва 

6. Коригувальні та запобіжні дії 

7. Підготовка персоналу 

8. Вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування, маркування, пакування, складування та 

зберігання 

9. Навколишнє середовище 

10. Продукція, що сертифікується 

11. Висновки 

 

Акт складений в 2-х екземплярах: 

1 – ООВ  «ЕКОГІНТОКС» 

2 – _________________________________________________ 

 

Голова комісії : 

 

Член комісії : 

 

  

 

 

З актом ознайомлений    ______________    ________________ 
                      (підпис)     (ПІБ) 
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Додаток 12 (Ф.9.3.01.00.012) 

 

                                                                                             “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

                                                                                        _________________________ 

 

                                                                                        «____»____________ 20___р 

 

 

В И С Н О В О К   
 щодо можливості видачі сертифікату  відповідності 

 на  ______________________________________________________, 
(назва продукції) 

 що серійно виробляються  _____________________________________________ 

1. Розглянуто та проаналізовано наступні матеріали: 

 заявку на проведення сертифікації продукції від  _________ р. № ___; 

 рішення органу з сертифікації  ООВ „ЕКОГІНТОКС” за заявкою на проведення сертифікації 

продукції від ______________ р. № /_______; 

 звіт за результатами аналізу документації від ______________________ р.; 

 акт відбору зразків продукції від __________________ р.; 

 акт  ідентифікації зразків продукції від _______________________________  

 акт  опломбування та зберігання зразків-свідків продукції від __________________р. 

 Протокол сертифікаційних випробувань № _______________ від _____________р. (_______ 

______________________________ атестат акредитації № ____________ від 

_______________________________________________________________________ .) 
(назва випробувальної лабораторії, адреса) 

2. Комісією встановлено: 

 стан виробництва продукції, що сертифікується, _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 номенклатура показників безпеки продукції, що контролюється на виробництві,  та методи 

випробувань, що застосовуються, суперечать / не суперечать вимогам встановленим чинним в 

Україні нормативним документам; 

 результати сертифікаційних випробувань, наведені в протоколах, підтверджують, що показники 

відповідності та технічні характеристики продукції, яка сертифікується, відповідають / не 

відповідають  усім обов`язковим вимогам нормативних документів України. 

3. Враховуючи викладене, комісія вважає, що ідентифікована належним чином продукція  

_______________________________________________випробувана і відповідає усім вимогам, що  
назва виробника 

встановлені в _______________________________________________________________________ 
нормативні документи 

_________________________________________________________________________________ та 

пропонує видати сертифікат відповідності на _________________________________________ 

терміном дії _____________ 

Технічний нагляд за відповідністю продукції, що сертифікована, вимогам чинних в Україні 

нормативних документів проводити згідно з програмою технічного нагляду. 
 

Голова комісії:                                                   

Член  комісії:                                             
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Додаток 13 (Ф.9.3.01.00.13) 
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Додаток 14 (Ф.9.3.01.00.014) 

 

№ п/п Дата 

реєстрації 

Заявник Назва 

продукції 

Країна 

походження 

Виконавець Причина 

відмови 

Примітка 

 

Додаток 15 (Ф.9.3.01.00.015) 

 

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА № ХХХ-РР 

 

м. Київ «__» ________20__ р. 

 

 Орган з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» Державного підприємства «НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА 

Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» (ДП «НАУКОВИЙ 

ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ»  (ООВ 

«ЕКОГІНТОКС»), в особі _____________________________________, з одної сторони та 

____________________________________________________________________, далі – Ліцензіат, в особі 

_______________________, з другої сторони, уклали цю ліцензійну угоду про наведене нижче: 

 

1 ПРЕДМЕТ УГОДИ 

 

1.1 ООВ «ЕКОГІНТОКС»  надає Ліцензіату право застосування сертифіката відповідності на 

_____________________________________________________________, на відповідність вимогам 

_______________________________________________________________ зареєстрованого в реєстрі ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» за № UA-ХХХ-РР або № UA-ХХХ/Х-РР з терміном дії від __.__.20__ р. до 

__.__.20__ р. та право використання сертифіката відповідності, на умовах, встановлених цією 

угодою, протягом терміну її дії. 

 

2 ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

 

2.1 Ліцензіат зобов’язується: 

2.1.1 Виконувати усі умови сертифікації, встановлені  ООВ «ЕКОГІНТОКС» згідно з 

Порядком системи менеджменту П.9.3.01 «Проведення сертифікації харчових продуктів», чинним в 

ООВ «ЕКОГІНТОКС». 

2.1.2 Забезпечувати відповідність продукції, що випускається і поставляється, вимогам 

нормативних документів на продукцію, вказаних в сертифікаті відповідності. 

2.1.3 Невідкладно повідомляти ООВ «ЕКОГІНТОКС» про всі модернізації (модифікації) 

сертифікованої продукції, зміни складу, технології виробництва, методів випробування і контролю, 

правил приймання, які впливають на параметри, вказані при сертифікації.  

2.1.4 Запроваджує заходи для провадження оцінювання та наглядання: забезпечення 

документів та записів для розгляду і забезпечення доступу до відповідного устаткування, ділянок, 

підрозділів, персоналу та субпідрядників; розгляду скарг; участі спостерігачів (за 

потреби).Виконувати коригування, коригувальні та запобіжні дії за результатами наглядових та 

інших аудитів.  
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2.1.5 Дотримуватись вимог ООВ «ЕКОГІНТОКС» під час посилання на статус сертифікації в 

засобах інформації, як наприклад Інтернет, рекламні проспекти, каталоги, або інші інформаційні 

документи, а саме:  

а) заявляти про сертифікацію лише для тих видів діяльності, продукції, стосовно яких її 

сертифіковане; 

б) використовувати сертифікат лише для засвідчення того, що продукція відповідає 

стандарту, а не використовувати його таким чином, щоб могло створитися враження, що процеси, 

продукція чи послуги схвалені ООВ «ЕКОГІНТОКС».  

2.1.6 Оперативно повідомляти ООВ «ЕКОГІНТОКС» про будь-які заплановані зміни своєї 

продукції чи інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність нормативним вимогам, що 

підтверджені під час сертифікації, надсилаючи офіційний лист або повідомлення за встановленою 

формою. Це охоплює, наприклад, зміни, що пов’язані з: 

а) юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності, 

б) організаційною структурою та управлінням (наприклад, керівництво або ключовий 

технічний персонал), 

в) контактною інформацією, місцями розташування ділянок; 

г) сферою застосування СУ (якщо передбачено в схемі сертифікації); 

д) суттєвими змінами в системі управління та процесах (якщо передбачено в схемі 

сертифікації). 

2.1.7 Надавати копії сертифікаційних документів іншим сторонам відтвореними в їх 

цілісності або як це визначено схемою сертифікації. 

2.1.8 У разі отримання від ООВ «ЕКОГІНТОКС» офіційного сповіщення про зміну будь-

яких вимог до сертифікації (наприклад, зміну стандарту на систему управління), впровадити змінені 

вимоги та погодитись на перевірку ООВ «ЕКОГІНТОКС» виконання змінених вимог. 

2.1.9 Зберігає записи щодо всіх відомих скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним 

вимогам, та робить ці записи доступними ООВ «ЕКОГІНТОКС» з виконанням коригувальних та 

коригуючих дій.   

2.1.10 Сплачувати всі витрати, що пов’язані з проведенням наглядових аудитів та інших 

робіт з сертифікації, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень. 

 

2.2 Ліцензіат має право: 

2.2.1 Відтворювати в будь-якому розмірі сертифікат, але відтворювати потрібно повністю. 

2.2.2 Посилатися на наявність сертифікату в засобах інформації, зокрема документах, 

рекламних матеріалах, каталогах тощо на умовах, встановлених цією угодою. 

2.2.3 Подавати апеляції до ООВ «ЕКОГІНТОКС» з усіх розбіжностей, пов’язаних з 

сертифікацією, у термін не пізніше одного місяця з дати одержання повідомлення про рішення, 

прийняте ООВ «ЕКОГІНТОКС». 

 

2.3 ООВ «ЕКОГІНТОКС» зобов’язується: 

2.3.1 Дотримуватися вимог щодо оцінки відповідності на відповідність вимог порядку  

П.9.3.01 «Проведення сертифікації продукції», чинним в ООВ «ЕКОГІНТОКС», чинним в ООВ 

«ЕКОГІНТОКС». 

2.3.2 Своєчасно сповіщати Ліцензіата про зміни будь-яких вимог щодо сертифікації, та 

перевіряти, що Ліцензіата відповідає таким вимогам. 
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2.3.3 Визначати за погодженням із Ліцензіатом та іншими зацікавленими організаціями 

реальні терміни, необхідні Ліцензіату для внесення відповідних змін до сертифікації, викликаних 

зміною вимог щодо сертифікації. 

2.3.4 Інформувати Ліцензіата, та інші доречні сторони у разі призупинення дії або скасування 

сертифікату. 

2.3.5 Забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення робіт з 

сертифікації. 

2.3.6 Забезпечувати неупереджений розгляд апеляцій, скарг та спірних питань. 

 

2.4 ООВ «ЕКОГІНТОКС» має право: 

2.4.1 Запитувати та отримувати від Ліцензіата матеріали та інформацію, необхідні для 

проведення робіт з сертифікації. 

2.4.2 Скоротити (звузити) сертифікат у разі:  

- якщо результати аудитів свідчать, що окремі частини сфери сертифікації стало або істотно не 

відповідають вимогам оцінки відповідності; 

- отримання від Ліцензіата заявки на зміну сфери поширення оцінки відповідності. 

2.4.3 Призупинити дію сертифікату у разі: 

- якщо сертифікація продукції стало або істотно не відповідає вимогам нормативних 

документацій, зазначених в сертифікаті, зокрема вимогам щодо результативності;  

- якщо виявлені під час наглядового або іншого аудиту невідповідності вимогам нормативних 

документів, не було усунено Ліцензіатом в узгоджений з ООВ «ЕКОГІНТОКС» термін; 

- наявності приписів про порушення законодавчих і нормативних вимог, регламентуючих 

діяльність у сфері застосування нормативних документів на продукцію, та/або обґрунтованих скарг 

щодо діяльності, продукції та послуг, стосовно яких Ліцензіат не виконав результативні 

коригувальні дії; 

- виявлення даних про неправильне використання сертифіката; 

- якщо Ліцензіат не виконав свої фінансові зобов’язання перед ООВ «ЕКОГІНТОКС»; 

- якщо Ліцензіат не повідомив  ООВ «ЕКОГІНТОКС» про зміни інформації, що містить 

сертифікат  та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність чинним вимогам; 

- якщо у разі зміни правил сертифікації Ліцензіат не може забезпечити відповідність новим 

вимогам;  

- наявності відповідного офіційного прохання Ліцензіата. 

2.4.4 Скасувати дію сертифіката у разі: 

- якщо у разі зміни вимог до сертифікації Ліцензіат не може забезпечити відповідність новим  

вимогам у строк до 6-и місяців; 

- якщо Ліцензіат протягом  тривалого часу (більше 6-и місяців) не проводить діяльність, 

охоплену сертифікацією; 

- якщо Ліцензіат відмовляється виконувати свої фінансові зобов’язання перед ООВ 

«ЕКОГІНТОКС»; 

- якщо Ліцензіат у терміни, які були узгоджені з ООВ «ЕКОГІНТОКС» (не пізніше 6-и 

місяців з дати призупинення), не усунув причини, з яких дію сертифіката було призупинено;  

- наявності відповідного офіційного прохання Ліцензіата. 

2.4.5 Подавати судовий позов, згідно чинного законодавства, на дії Ліцензіата у випадку 

суттєвих порушень щодо зобов’язань та при не результативній дії згідно п. 2.4.3 та п.2.4.4. цієї 

Ліцензійної угоди. 
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3 ІНШІ УМОВИ 
 

3.1 Ця угода набирає чинності з моменту підписання сторонами та залишається в силі до дати 

закінчення дії сертифікату, якщо не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з 

сторін за умови повідомлення про це іншої сторони. 

3.2 Ця угода може бути розірвана з боку ООВ «ЕКОГІНТОКС» в разі порушень Ліцензіатом 

положень цієї угоди. 

3.3 Ця угода може бути розірвана з боку Ліцензіата з обов'язковим повідомленням ООВ 

«ЕКОГІНТОКС» та поверненням сертифікату. 

3.4 Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим ли-

стом (або в інший подібний спосіб) з наведенням причин розірвання і дати припинення дії. 

3.5 Розірвання угоди одночасно означає припинення дії сертифіката відповідності. 

3.6 Цю угоду складено у двох примірниках, один із них знаходиться в ООВ «ЕКОГІНТОКС», 

а другий – у Ліцензіата, та підписано представниками обох сторін. 
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