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1 Цілі
Основною ціллю процесу, який описується даною інструкцією, є забезпечення належного
рівня компетентності під час проведення робіт з підтримування, скасування та призупинення дії
документів, виданих за результатами робіт з сертифікації/оцінки відповідності, а також з
розширювання та скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності продукції, яка була
попередньо просертифікована/оцінена в Органі з оцінки відповідності (надалі – ООВ) ДП
“Львівстандартметрологія”.
2 Сфера застосування
2.1 Ця інструкція визначає порядок проведення робіт з підтримування, скасування та
призупинення дії документів, виданих за результатами робіт з сертифікації/оцінки відповідності, а
також з розширювання та скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності продукції, яка була
попередньо просертифікована/оцінена в ООВ.
Інструкція застосовується у всіх випадках скасування та призупинення дії документів, виданих
за результатами робіт з сертифікації/оцінки відповідності, проведених в ООВ, а також внесення змін
в сферу сертифікації/оцінки відповідності продукції, що була попередньо просертифікована/оцінена в
ООВ ДП “Львівстандартметрологія”. Дані дії можуть бути зумовлені як зверненнями самих клієнтів,
так і отриманою ООВ інформацією про зміну властивостей такої продукції. Така інформація може
бути отримана в результаті проведення процедур нагляду, проведення випробувань продукції або з
інших джерел.
2.2 Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для застосування структурними підрозділами та
персоналом органу оцінки відповідності ДП “Львівстандартметрологія”.
2.3 Ця інструкція реалізує вимоги ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065 у відповідності
до сфери їх застосування.
3 Нормативні посилання
Під час розроблення цієї інструкції враховані вимоги та наведені посилання на наступні
нормативні документи:
- ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та
словник термінів;
- ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ІSO
19011:2011, ІDT);
- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи
(ISO/IEC 17000:2004, IDT);
- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації
продукції, процесів та послуг (EN ІSO/ІEC 17065:2012, ІDT);
- НЯ.01-08/2018 Настанова щодо якості ДП “Львівстандартметрологія”;
- НООВ.01-10/2019 Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки
відповідності;
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- ІООВ 4.1.3-01-2019 Інструкція. Правила використання клієнтами сертифікатів/знаків
відповідності, а також виявлення та реєстрування невідповідностей і необхідності коригувальних дій
з боку клієнта у разі неправильного посилання на сертифікацію/оцінку відповідності або неналежного
використання інформації про сертифікацію/оцінку відповідності;
- ІООВ 7.9-01-2019 Інструкція. Проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією
та атестованим виробництвом і продукцією, що пройшла оцінювання відповідності.
4 Терміни, визначення і скорочення
У тексті інструкції застосовуються терміни, визначення та скорочення, які наведені у
нормативних документах, вказаних у Розділі 3 даного документу.
5 Порядок підтримування, скасування, призупинення та поновлення дії документів,
виданих за результатами робіт з сертифікації/оцінки відповідності
5.1 Підтримування
5.1.1 У випадку, якщо ООВ видав клієнту дозвіл на постійне використовування знаку
відповідності для осертифікованої продукції або продукції, яка пройшла процедури оцінки
відповідності, він повинен періодично провадити оцінювання цієї продукції, щоб підтвердити, що
вона і далі відповідає вимогам чинних нормативних документів, вказаних в документах, виданих за
результатами робіт з сертифікації/оцінки відповідності.
5.1.2 Періодичне оцінювання правильності використання знака відповідності здійснюється під
час здійснення нагляду за сертифікованою/оціненою продукцією згідно з вимогами інструкції ІООВ
4.1.3-01-2019 Інструкція. Правила використання клієнтами сертифікатів/знаків відповідності, а також
виявлення та реєстрування невідповідностей і необхідності коригувальних дій з боку клієнта у разі
неправильного посилання на сертифікацію/оцінку відповідності або неналежного використання
інформації про сертифікацію/оцінку відповідності.
5.1.3 Проведення нагляду є невід’ємною частиною робіт з сертифікації/оцінки відповідності.
5.1.4 Нагляд за сертифікованою/оціненою продукцією проводиться протягом терміну дії
сертифікату відповідності згідно з укладеною із клієнтом ліцензійною угодою.
5.1.5 Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються під час проведення
сертифікації/оцінки відповідності продукції і регламентуються програмою нагляду, яка розробляється
ООВ і затверджується його керівником або заступником керівника.
5.1.6 Підтримування дії виданих ООВ сертифікатів, атестатів виробництв, а також
зареєстрованих декларацій відповідності на продукцію здійснюється шляхом проведення нагляду
згідно вимог інструкції ІООВ 7.9-01-2019 Інструкція. Проведення технічного нагляду за
сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом і продукцією, що пройшла оцінювання
відповідності.
5.1.7 У випадку, якщо ООВ при проведенні нагляду не виявив недоліків, що можуть привести
до випуску невідповідної продукції, він цим підтверджує, що продукція і далі відповідає вимогам
чинних нормативних документів, вказаних в документах, виданих за результатами робіт з
сертифікації/оцінки відповідності.
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5.2 Призупинення, скасування та поновлення дії
5.2.1
За
результатами
нагляду
за
сертифікованою
продукцією/атестованим
виробництвом/виробництвом продукції, яка пройшла процедури оцінки відповідності, ООВ може
призупинити або скасувати дію ліцензійної угоди, сертифіката, атестата виробництва, а також
реєстрацію декларації про відповідність у таких випадках:
- порушення вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації/атестації
виробництва/оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів;
- порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів контролю,
випробувань, позначення продукції, що узгоджені з ООВ під час проведення сертифікації/ атестації
виробництва/оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів;
- зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього
погодження з ООВ;
- зміни конструкції (складу), комплектності або технології виготовлення продукції без
попереднього погодження з ООВ;
- наявності рекламацій та претензій споживачів до осертифікованої продукції або продукції,
яка пройшла процедури оцінки відповідності;
- невиконання клієнтом пропозицій ООВ за результатами нагляду;
- невиконання клієнтом умов ліцензійної угоди;
- відмова клієнта від оплати робіт з нагляду.
5.2.1.2 Одним з етапів нагляду за виробництвом сертифікованої продукції/атестованим
виробництвом/виробництвом продукції, яка пройшла процедури оцінки відповідності, є розроблення
та реалізація клієнтом коригувальних заходів в разі виявлення невідповідностей, що можуть привести
до випуску невідповідної продукції. Коригувальні заходи проводяться з метою виявлення причин
появи невідповідностей продукції, виявлених під час проведення нагляду, відновлення відповідності
продукції вимогам, які були встановлені до неї під час сертифікації/атестації виробництва/оцінки
відповідності вимогам Технічних регламентів, виконання клієнтом умов ліцензійної угоди тощо.
Надання рекомендацій щодо реалізації клієнтом коригувальних заходів здійснюється на підставі
отриманих результатів нагляду тією ж комісією, яка призначена ООВ для його проведення.
5.2.1.3 У випадку виявлення під час проведення нагляду істотних змін в конструкції або в
характеристиках продукції, або змін у вимогах нормативних документів, на відповідність яким було
проведено сертифікацію/оцінку відповідності продукції, або змін у формі власності, структурі чи
адміністрації клієнта, а також у випадку надходження інформації, яка вказує на те, що продукція
більше не відповідає вимогам, підтвердженим під час сертифікації/атестації виробництва/оцінки
відповідності вимогам Технічних регламентів, ООВ призначає комісію для проведення повторного
оцінювання/сертифікації. В цьому випадку за результатами технічного нагляду ООВ приймає одне з
наступних рішень:
- призупинення дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність;
- скасування дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність.
5.2.1.4 Рішення щодо призупинення дії ліцензійної угоди і/або сертифіката
відповідності/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність приймається у випадку,
якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених з ООВ, клієнт може усунути виявлені причини
невідповідності та без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною
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лабораторією підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів (технічних
регламентів).
5.2.1.5 У випадку необхідності проведення повторних випробувань продукції акредитованою
лабораторією ліцензійна угода, а також сертифікат/атестат виробництва/реєстрація декларації про
відповідність скасовуються.
5.2.1.6 У разі призупинення дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про
відповідність здійснюються такі коригувальні дії:
- ООВ в триденний термін надсилає клієнту письмову інформацію про прийняте рішення щодо
призупинення дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність та
ліцензійної угоди і розміщує відповідну інформацію на веб-сайті ДП “Львівстандартметрологія”;
- у письмовій формі ООВ вимагає від клієнта, щоб протягом періоду призупинення дії
сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність він не робив ніяких заяв,
які вводять в оману відносно стану сертифікації/реєстрації декларації про відповідність, а також
припинив використовувати знак відповідності або логотип на продукцію, яка виробляється
починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату.
Якщо доречно, ООВ також вимагає від клієнта, щоб несертифікована продукція, або
продукція, що не відповідає вимогам чинних технічних регламентів, не розміщувалася на ринку, а
потенційно несправна продукція піддавалась коригувальним діям, включаючи, при можливості, її
відкликання.
ООВ оформлює рішення про призупинення у двох примірниках.
Рішення оформлюється виконавцем та підписується керівником ООВ або його заступником.
Форма Ф1.ІООВ 7.11-01 рішення про призупинення дії сертифіката/атестата
виробництва/реєстрації декларації про відповідність наведена у Додатку 1 до цієї інструкції.
5.2.1.7 Дія сертифіката/атестата виробництва/реєстрація декларації про відповідність може
бути відновлена після проведення підприємством коригувальних дій для усунення причин виявлених
невідповідностей.
5.2.1.8 Звіт за результатами виконання коригувальних заходів по усуненню невідповідностей,
виявлених під час проведення нагляду, надається підприємством в ООВ у письмовій формі.
Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо:
- продукція після їх виконання відповідає вимогам НД (перевіряє ООВ);
- внесено необхідні зміни до виробничого процесу, які виключають виготовлення
невідповідної продукції (перевіряє ООВ).
5.2.1.9 Якщо коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, ООВ приймає рішення
про поновлення дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність та
ліцензійної угоди. Рішення друкуються у 2 примірниках.
Рішення про поновлення дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про
відповідність та ліцензійної угоди готуються фахівцем органу та підписується керівником або
заступником керівника ООВ.
Форма Ф3.ІООВ 7.11-01 рішення про поновлення дії сертифіката відповідності/атестата
виробництва/реєстрації декларації про відповідність та ліцензійної угоди наведена в Додатку 3 до цієї
інструкції.
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Дія сертифіката/атестата виробництва/реєстрація декларації про відповідність, а також дія
ліцензійної угоди відновлюється з моменту відновлення їх в Реєстрі ООВ згідно рішення ООВ (дата
співпадає з датою рішення ООВ).
5.2.1.10 Дія сертифіката/атестата виробництва/реєстрація декларації про відповідність та
ліцензійної угоди скасовується з моменту їх вилучення з Реєстру ООВ. При цьому дата співпадає з
датою рішення ООВ.
Форма
Ф1.ІООВ
7.11-01
рішення
про
скасування
дії
сертифіката/атестата
виробництва/реєстрації декларації про відповідність наведена у Додатку 1 до цієї інструкції.
5.2.1.11 ООВ надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо скасування дії
сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність та ліцензійної угоди
клієнту і розміщує відповідну інформацію на веб-сайті ДП “Львівстандартметрологія”.
5.2.1.12 У разі скасування дії сертифіката/атестата виробництва/реєстрації декларації про
відповідність, заявник повинен повернути оригінали отриманих документів та всі їх копії в ООВ.
Повернені оригінали та копії, видані ООВ, підлягають знищенню за актом, форма Ф4.ІООВ 7.11-01
якого наведена у Додатку 4 до цієї інструкції.
5.2.1.13 ООВ може прийняти рішення про переоформлення сертифіката/атестата
виробництва/перереєстрацію декларації про відповідність за формою Ф2.ІООВ 7.11-01 згідно
Додатку 2 до цієї інструкції у випадку появи змін у назві підприємства-клієнта, зміни юридичної
адреси, зміни затвердженої форми сертифіката/атестата виробництва. У такому випадку попередній
сертифікат/атестат виробництва та їх копії вилучаються у клієнта, замість них видається новий
сертифікат/атестат виробництва або реєструється нова декларація про відповідність з новим номером,
з терміном дії до кінця дії попереднього сертифіката/атестата виробництва (до кінця терміну
реєстрації попередньої декларації).
6 Порядок розширювання та скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності
6.1 Рішення щодо розширювання чи скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності
ООВ може приймати на підставі:
а) інформації клієнта про всі заплановані чи здійснені зміни в системі управління якістю та
про всі заплановані чи здійснені модернізації (модифікації) продукції, про зміни в її конструкції
(складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання тощо;
б) звернення клієнта щодо внесення змін в сферу сертифікації/оцінки відповідності продукції,
яка була попередньо просертифікована/оцінена в ООВ (наприклад, скорочення або розширення
асортименту продукцій, вказаної в сертифікаті відповідності або зареєстрованій декларації про
відповідність);
в) випробувань продукції, яка була модернізована (модифікована);
г) інформації, отриманої в результаті проведення процедур нагляду за продукцією, яка
попередньо була просертифікована/оцінена ООВ;
д) перевіреної інформації, яка стосується змін у властивостях продукції, що попередньо була
просертифікована/оцінена ООВ. Така інформація може бути отримана з будь-яких джерел.
6.2 Рішення про розширювання сфери сертифікації/оцінки відповідності на підставах,
вказаних в п.5.1, може бути прийняте за наявності заявки (листа або звернення) клієнта з описом
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розширеної сфери сертифікації після проведення спеціально призначеним працівником ООВ
технічної експертизи зміненої сфери сертифікації за наявності однієї (декількох) таких умов:
- нова або змінена продукція за своїми характеристиками, конструкцією та призначенням
відповідає раніше сертифікованій/оціненій продукції;
- отримані позитивні результати випробувань нової або зміненої продукції;
- отримані позитивні результати нагляду за продукцією, які свідчать про відповідність нової або
зміненої продукції встановленим вимогам.
6.3 Рішення про скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності на підставах, вказаних в
п.5.1, може бути прийняте після проведення спеціально призначеним працівником ООВ технічної
експертизи отриманої інформації щодо продукції, яка попередньо була просертифікована/оцінена
ООВ, за наявності однієї (декількох) таких умов:
- на підприємстві більше року припинений випуск продукції;
- отримані негативні результати випробувань продукції, яка попередньо була
сертифікована/оцінена ООВ;
- отримані негативні результати нагляду за продукцією, яка попередньо була
сертифікована/оцінена ООВ;
- отримані результати перевірки інформації, яка стосується змін у властивостях продукції, що
попередньо була просертифікована/оцінена ООВ, що свідчать про невідповідність зміненої продукції
встановленим вимогам.
6.4 У разі прийняття рішення про розширювання сфери сертифікації/оцінки відповідності
раніше видані сертифікати відповідності, сертифікати перевірки типу та зареєстровані декларації про
відповідність підлягають скасуванню. Замість скасованих видаються/реєструються нові
сертифікати/декларації про відповідність зі зміненою галуззю сертифікації/оцінки відповідності
терміном дії до тієї ж дати, яка була вказана в скасованих документах. Реєстрація сертифікатів
відповідності/декларацій про відповідність зі зміненою галуззю сертифікації/оцінки відбувається в
момент скасування попередніх документів.
Рішення про розширювання сфери сертифікації/оцінки відповідності надсилається всім
зацікавленим особам. Скасовані документи та їх невикористані копії підлягають поверненню до ООВ
в обмін на нові.
6.5 В разі прийняття рішення про скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності,
рішення про це надсилається власнику сертифікатів відповідності/декларацій про відповідність з
одночасним призупиненням їх дії (реєстрації) на термін до одного місяця. Даним рішенням власник
зазначеного документу попереджається про те, що:
- в разі надання ним до ООВ в установлений термін переконливої інформації, яка доводить
відсутність підстав для скорочування сертифікації/оцінки, дія призупиненого сертифікату/реєстрація
декларації відновлюється;
- у випадку ненадання ним до ООВ в установлений термін переконливої інформації, яка
доводить відсутність підстав для скорочування сертифікації/оцінки, дія призупиненого
сертифікату/реєстрація декларації скасовується;
- призупинені документи, які підлягають скасуванню, та їх невикористані копії підлягають
поверненню до ООВ.
6.6 Оплата робіт з розширювання сфери сертифікації/оцінки відповідності проводиться на
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підставі договору (додатку до діючого договору).
6.7 Оплата робіт зі скасування сфери сертифікації/оцінки відповідності, у випадку, якщо вона
ініційована клієнтом, може проводитись на підставі договору (додатку до діючого договору).
7 Аналізування даних і вимірювання
7.1 Перевірку виконання вимог, що стосуються процесу розширювання та скорочування
сфери сертифікації/оцінки відповідності, а також оцінювання його ефективності здійснює заступник
керівника ООВ.
7.2 За результатами вимірювання, аналізування і оцінки даного процесу приймаються
необхідні управлінські рішення, а також вносяться необхідні зміни в порядок здійснення
розширювання та скорочування сфери сертифікації/оцінки відповідності в ООВ з метою його
поліпшення.

РОЗРОБЛЕНО

Заступник керівника ООВ,
заступник генерального
директора з питань
оцінки відповідності

_________________
підпис, дата

Р.О. Шлюз
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Додаток 1
(Ф1.ІООВ 7.11-01)

Форма “Рішення про призупинення (скасування) дії сертифіката, атестата
виробництва або реєстрації декларації про відповідність”
Р І Ш Е Н Н Я № _______ від ____ ___________ 20____р.
про призупинення (скасування) дії сертифіката, атестата виробництва, реєстрації
декларації про відповідність
(необхідне зазначити)

"____" ___________ 20__ р.
ООВ ДП “Львівстандартметрологія” прийняв рішення про призупинення (скасування) дії
сертифікату/атестата виробництва/реєстрації декларації про відповідність, виданого/зареєстрованої
на:
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса)

№ ________________ від ____ __________20__ р., терміном дії до ____ ____________20__ р., що
поширюється на
______________________________________________________________________________________
(назва продукції, послуг)

у зв’язку з _____________________________________________________________________________
(вказати причину призупинення (скасування), в тому числі недоліки, виявлені при проведенні нагляду)

Підприємству-виробнику
(постачальнику),
якому
був
виданий
сертифікат/атестат
виробництва/зареєстрована декларація, не дозволяється здійснення будь-яких заяв, які вводять в
оману відносно стану сертифікації/оцінки відповідності його продукції (послуги), а також
забороняється використання знаку відповідності ООВ ДП “Львівстандартметрологія” та логотипу на
продукцію і послуги, які виробляється (надаються), починаючи з дати повідомлення про
призупинення (скасування) дії сертифікату/атестата виробництва/реєстрації декларації про
відповідність.
Генеральний директор
ДП “Львівстандартметрологія”,
керівник Органу з оцінки відповідності

___________________

_______________

(підпис)

(ініціали, прізвище)
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Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 11
Аркушів 18

Додаток 2
(Ф2.ІООВ 7.11-01)

Форма “Рішення про переоформлення сертифіката, атестата виробництва,
перереєстрацію декларації про відповідність”
Р І Ш Е Н Н Я № _______ від ____ ___________ 20

р.

про переоформлення сертифіката, атестата виробництва, перереєстрацію
декларації про відповідність
(необхідне зазначити)

"____" ___________ 20__ р.
ООВ ДП “Львівстандартметрологія” прийняв рішення про переоформлення сертифікату/атестата
виробництва/перереєстрацію декларації про відповідність, виданого/зареєстрованої на:
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса)

№ ________________ від ____ __________20__ р., терміном дії до ____ ____________20__ р., що
поширюється на
______________________________________________________________________________________
(назва продукції, послуг)

у зв’язку з _____________________________________________________________________________
(вказати причину переоформлення)

Враховуючи ____________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

ООВ ДП “Львівстандартметрологія” вважає за можливе видати сертифікат/атестат
виробництва/зареєструвати декларацію про відповідність на
_______________________________________________________________________________________
(назва продукції, послуг)

терміном дії до ____ ___________ 20___ р.

Генеральний директор
ДП “Львівстандартметрологія”,
керівник Органу з оцінки відповідності

___________________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 12
Аркушів 18

Додаток 3
(Ф3.ІООВ 7.11-01)

Форма “Рішення про поновлення дії сертифіката, атестата виробництва,
реєстрації декларації про відповідність”
Р І Ш Е Н Н Я № _______
про поновлення дії сертифіката, атестата виробництва, реєстрації декларації про
відповідність
(необхідне зазначити)

"____" ___________ 20__ р.
ООВ ДП “Львівстандартметрологія” прийняв рішення про поновлення дії сертифікату/атестата
виробництва/реєстрації декларації про відповідність, виданого/зареєстрованої на:
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса)

№ ________________ від ____ __________20__ р., терміном дії до ____ ____________20__ р., що
поширюється на
______________________________________________________________________________________
(назва продукції, послуг)

а також ліцензійної угоди №_______від ____ _______ 20__ р.
у зв’язку з _____________________________________________________________________________
(вказати необхідне: оплатою робіт з нагляду, успішним виконанням коригувальних заходів)

за результатами нагляду, проведеного ООВ ДП “Львівстандартметрологія”.

Генеральний директор
ДП “Львівстандартметрологія”,
керівник Органу з оцінки відповідності

___________________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 13
Аркушів 18

Додаток 4
(Ф4.ІООВ 7.11-01)

Форма “Акт знищення скасованих документів, виданих за результатами
проведення робіт з сертифікації/оцінки відповідності в ООВ ДП
“Львівстандартметрологія””
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Генеральний директор
ДП “Львівстандартметрологія”
_______________ _____________
“______” ________________ 20__ р.

АКТ № ______
знищення скасованих документів, виданих за результатами проведення робіт з
сертифікації/оцінки відповідності в ООВ ДП “Львівстандартметрологія”
"____" ___________ 20____ р., комісія, призначена розпорядженням керівника ООВ № _____ від
"____" ___________ 20___ р., у складі
1. ___________________________________________________________
(посада, П.І.Б. голови комісії)
2. ___________________________________________________________
(посада, П.І.Б. членів комісії)
здійснила перевірку документації, яка зробилась недійсною, та встановила, що описані нижче
скасовані документи, видані за результатами проведення робіт з сертифікації/оцінки відповідності,
підлягають знищенню
№ документа,
зареєстрований в
Реєстрі ООВ
1

Кількість
примірників
документа
(оригінал та копії)
2

Термін дії
документа

3

Назва
підприємства-виробника
(постачальника), його
адреса
4

Назва
продукції

5

Усього за цім актом списано ______________________________________
(кількість літерами)

Голова комісії ________________
Члени комісії ________________
____________________________
(дата знищення та підписання)

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 14
Аркушів 18

Додаток 5
(Ф5.ІООВ 7.11-01)

Форма “Журнал реєстрації рішень щодо призупинення, поновлення та
скасування сертифікатів, атестатів виробництв, а також реєстрації декларацій
про відповідність”

ЖУРНАЛ
реєстрації рішень щодо щодо призупинення, поновлення та скасування
сертифікатів, атестатів виробництв, а також реєстрації декларацій про
відповідність
№
з/п

Номер і дата
рішення про
призупинення
або
скасування
документу

Назва
підприємства

Номер документу
та дата його
видачі/реєстрації
ООВ

Останний
термін
поновлення

Номер
рішення та
дата
поновлення

1

2

3

4

5

6

Номер та
дата
рішення про
скасування
(якщо
документ не
було
поновлено)
7

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 15
Аркушів 18

СПИСОК РОЗСИЛКИ
Найменування
підрозділу

Заступник генерального директора
з питань оцінки відповідності

Прізвище, І. Б.
керівника підрозділу

Підпис
керівника
підрозділу

Примітка

Р.О. Шлюз

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 16
Аркушів 18

ПРОТОКОЛ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
персоналу відділу _________________________________________________________
з вимогами даної інструкції та змінами до неї
Прізвище І.П.

Начальник відділу

Посада

Ознайомлення з
вимогами
підпис
дата

Ознайомлений зі
зміною №
підпис
дата

Ознайомлений зі
зміною №
підпис
дата

_______________________________
(прізвище,

ім`я, по-батькові)

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання
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Затв. 2019
Аркуш 17
Аркушів 18

АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК
№
п/п

Дата
перевірки

Прізвище, ініціали
особи, що виконала
перевірку

Підпис

Зміні
підлягають
пункти

ДП
“Львівстандартметрологія”

Інструкція
Підтримування, скасування та призупинення
дії документів, виданих за результатами робіт
з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок
розширювання і скорочування сфери
сертифікації та/або оцінки відповідності,
провадження повторного оцінювання

ІООВ 7.11-01-2019
Редакція 2
Затв. 2019
Аркуш 18
Аркушів 18

Анульованого

Нового

зміни

Заміненого

Номер

Зміненого

Номер аркуша
Всього

Номер

аркушів в

повідомлення

документі

про зміни

Дата
Підпис

внесення
змін

Дата введення змін

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

