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Форма додатку до договору про сертифікацію щодо відповідальності та прав замовника при 

отриманні сертифікату на систему управління  

 (Ф.26:2021 ред.1, чинна з 01.01.2021) 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА  

ПРИ ОТРИМАННІ СЕРТИФІКАТУ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
 

1. Загальні положення 

Сертифікація системи управління якістю (СУЯ) здійснюється з метою засвідчення її 

відповідності  вимогам, що до неї висуваються, забезпечення впевненості в тому, що підприємство 

здатне випускати продукцію (надавати послуги) у відповідності до вимог чинних нормативних 

документів, а продукція (послуги) незадовільної якості своєчасно виявляється та на постійній основі 

вживаються заходи із запобігання вироблення такої продукції (надання неякісних послуг). 

При отриманні сертифікату на СУЯ щодо відповідності вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 

9001:2018 (EN ISO 9001:2015,IDT; ISO 9001:2015) Замовник зобов’язується на протязі трьох років 

терміну дії сертифікату:  

• зберігати та послідовно вдосконалювати СУЯ свого підприємства; 

• сповіщати Виконавця про усі важливі зміни у СУЯ, виробничих  процесах та структурних 

змінах підприємства, які можуть вплинути на якість продукції (послуг); 

• забезпечувати проведення наглядових аудитів за сертифікованою СУЯ згідно з 

положеннями розділу 4  Договору; 

• надавати на запит органу сертифікації зареєстровані дані про всі отримані скарги та 

апеляції, а також впроваджені коригувальні дії. 

2. Використання сертифікату 

2.1 Замовник може використовувати отриманий сертифікат на СУЯ з комерційними цілями та 

посилатися на його наявність (наприклад: для підтвердження споживачам продукції наявності 

сертифікованої СУЯ; для пред’явлення при участі у тендерах, конкурсах, заходах ліцензування 

тощо; для підтвердження добросовісного виконання обов’язків при відповідальності за якість робіт 

та послуг; для рекламних цілей тощо). 

Замовник зобов’язується:  

а) відповідати вимогам органу сертифікації під час посилання на свій сертифікований статус в 

засобах масової інформації (таких як Інтернет, брошури, реклама або інші документи); 

b) не робити або не допускати оманливих заяв стосовно своєї сертифікації; 

c) не використовувати або не допускати використання документа щодо сертифікації або будь-

якої його частини у спосіб, що вводить в оману; 

d) у разі скасування сертифікації, припинити використовування всього рекламного матеріалу, 

що містить посилання на сертифікацію; 

e )вносити зміни у весь рекламний матеріал, якщо галузь сертифікації було скорочено; 

f) не дозволяти, щоб посилання на сертифікацію своєї системи управління використовувалось 
у спосіб, який дозволяє припустити, що орган сертифікації сертифікує продукцію (послугу або 

процес); 

g )не натякати на те, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена сферою 

сертифікації; 

h) не використовувати її сертифікацію таким чином, що може дискредитувати орган 

сертифікації та/або систему сертифікації або призвести до втрати довіри суспільства. 

Замовник має право подавати до апеляційної комісії органу з сертифікації апеляції чи скарги 

щодо спірних питань з сертифікації та пов’язаних з нею дій, брати, згідно зі встановленим порядком, 

участь у засіданні апеляційної комісії при розгляді апеляцій чи скарг, які ним подані.  

2.2 Виконавець має право призупинити чи скасувати дію сертифікату на СУЯ у разі: 

• неправильного використання сертифікату; 

• відмови  підприємства від проведення наглядового аудиту; 
• виявлення за результатами наглядових аудитів невідповідностей, які суттєво 

впливають на якість робіт та послуг та не можуть бути усунені на протязі дії сертифікату.  
 

ЗАМОВНИК 

_____________ 

 ВИКОНАВЕЦЬ  

______________ 
 


