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ЛIЦЕНЗIЙНА УГОДА 
№    

від “___“ __________ 20____р. 
 
ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ», зареєстроване за адресою: 67700, Одеська 

обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 13-Б, кв. 33, що назване надалі "органом з 
сертифікації" та представлене директором ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» - 
Смисловим Олександром Анатолійовичем цим надає:  

 
               

(назва підприємства-виробника продукції) 

 
зареєстрованому за адресою:            
 
що назване надалі "ліцензіатом" та представлене: 
 
директором –             

(посада, прізвище, ім‘я по батькові керівника) 

 
ліцензію на право застосування сертифіката(ів) на систему управління (якістю, безпечністю 
харчових продуктів, навколишнім середовищем), зареєстрованого(их) в Реєстрі(ах)   
             .  

Система(и) сертифікації 

за номером(ами): 

_______________№   _____________________ 
номер(а) сертифікату(ів) 

 
та використання його(їх) в рекламних цілях відносно галузі сертифікації системи управління 
(якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім середовищем), зазначеної в 
сертифікаті(ах), ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди на підставі 
нижченаведеного: 

1 Л І Ц Е Н З І А Т 
 

1.1 Зобов‘язується виконувати всі умови Системи сертифікації, зокрема: 
– не робити та не допускати оманливих заяв, щодо сертифікації; не використовувати та не 

допускати використовування документа щодо сертифікації або її частини у спосіб, що вводить в 
оману; 

- у разі скасування сертифікації, припинення використовування всього рекламного 
матеріалу, що містить  посилення на сертифікацію; вносити зміни у рекламний матеріал, якщо 
сферу сертифікації скорочено; не дозволяти, що посилання на сертифікацію використовувались 
у спосіб, що дозволяє припустити сертифікацію продукції, послуги або процесу; 

- не натякати на те, що сертифікація, стосується ділянок не охоплених сферою 
сертифікації; не використовувати сертифікацію таким чином, що може дискредитувати ОС 
та/або систему сертифікації або призвести до втрати суспільства 

 1.2.Зобов‘язується забезпечити відповідність системи управління (якістю, безпечністю 
харчових продуктів, навколишнім середовищем) стосовно виробництва продукції, яка вказана в 
сертифікаті, вимогам (ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO 14001:2006). 

1.3. Зобов‘язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що 
уповноважені органом з сертифікації, та спостерігачам від органу з акредитації (НААУ), до всіх 
процесів виробництва, обладнання, персоналу, опису системи управління (якістю, безпечністю 
харчових продуктів, навколишнім середовищем), звітним документам і статистичним даним при 
технічному нагляді.. 

1.4.Зобов‘язується попередньо сповіщати орган з сертифікації про всі зміни в системі 
управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім середовищем), які впливають 
на (якість, безпечність) продукції, яка виробляється. Здійснює намічені зміни тільки за згодою 
органу, що видав сертифікат. 

1.5. Зобов’язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на продукцію, відносно якої 
сертифікована система управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім 
середовищем). 
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1.6. Зобов’язується сплачувати у встановленому порядку всі витрати, що пов’язані з 
проведенням робіт з технічного нагляду за окремим договором. 

1.7. Має право використовувати інформацію про сертифіковану систему управління 
(якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім середовищем) з метою реклами. 

1.8 Має право подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов’язаних 
з сертифікацією. 

2 О Р Г А Н  З  С Е Р Т И Ф І К А Ц І Ї 
 

2.1. Зобов’язується виконувати технічний нагляд за сертифікованою системою управління 
(якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім середовищем) власними силами один 
раз на рік згідно програми. 

2.2. Зобов’язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців, інформувати 
рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що 
намічаються, до чинних нормативних документів, якими встановлені вимоги до систем 
управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім середовищем). 

3. І Н Ш І   У М О В И 
           
3.1 Ця     угода    вступає  в  дію  з « »     20   р.   і   залишається   

в   силі   до «       »               20        р., поки не буде скасована з обумовлених причин або 
розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені терміни. 

3.2. У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни 
залежно від  причин: 
 

Ситуація, що потребує попередження про 
скасування ліцензії 

Термін завчасного попередження про 
скасування  ліцензії 

Бажання організації припинити дію 
ліцензійної угоди 

 
30 днів 

Органом з сертифікації виявлено 
невідповідність системи управління (якістю, 
безпечністю харчових продуктів, 
навколишнім середовищем) вимогам 
стандарту 

 
Не встановлюється 

Забезпечення відповідності системи 
управління (якістю, безпечністю харчових 
продуктів, навколишнім середовищем) 
новим вимогам нормативних документів 

 
За домовленістю 

Невиконання фінансових зобов’язань за 
договором з виконавцем робіт 

 
30 днів 

Невиконання умов ліцензійної угоди 30 днів 
 
  Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим 
листом (або  іншим засобом) з наведенням  причин скасування і дати припинення дії. 
 3.3. У випадках, якщо ліцензіат сповіщає орган з сертифікації про власну 
непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни або, якщо 
результати нагляду системи управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, навколишнім 
середовищем) на відповідність зміненим вимогам негативні, ліцензія вважається скасованою з 
часу введення в дію нових вимог. 
 3.4. Ліцензіат повинен бути готовим для прийняття та впровадження змін, пов’язаних із 
зміною (скасуванням, введенням в дію) нормативних документів, що стосуються виробництва. 
 
 
 
Від органу з сертифікації  
Директор  
ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» 
 

 
 
 
Від ліцензіата  
Директор  
______________________________ 
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__________________  
 

 
 
 
О.А. Смислов 
МП 

 
 
 
__________________ 
  

 
 
 
________________ 
МП 

 


