
 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕННОСТІ 

органу з сертифікації  

«Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» 

 

Орган з сертифікації «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»  (далі – ОС) засвідчує, 

що: 

а) організаційна структура органу з сертифікації розмежовує відповідальність 

персоналу, який проводить роботи в сфері підтвердження відповідності та 

відповідальність персоналу, який виконує інші функції;  

б) організаційна структура ОС забезпечує чітке виконання завдань з сертифікації 

продукції, послуг та систем управління, забезпечує неупередженість дій ОС та надає 

можливість участі усіх сторін, які суттєво зацікавлені у розробленні політики і принципів, 

що стосуються змісту та функціонування системи сертифікації; 

в) ОС забезпечує незалежність керівництва і персоналу від будь-якого комерційного, 

фінансового та іншого тиску, який міг би впливати на результати сертифікації;  

г) ОС передбачив всі необхідні заходи, які забезпечують виконування зобов'язань, що 

виникають у результаті його дій або діяльності; 

д) ОС відповідає за свої рішення щодо надавання, підтримування, розширювання, 

скорочування, призупинювання або скасовування сертифікації. 

е) політика і процедури, відповідно до яких провадить свою діяльність ОС, є 

недискримінаційними і реалізуються недискримінаційним чином, оскільки: 

1) ОС не висуває у відношенні заявників неправомочні фінансові чи інші умови; 

2) процедури ОС не перешкоджають та не ускладнюють доступ заявникам; 

3) доступ до послуг ОС не залежить від розміру заявника або його членства в 

будь-якій асоціації чи групі, а також від кількості вже сертифікованих заявників 

та виданих сертифікатів; 

4) критерії, за якими оцінюється продукція, послуги, системи управління заявника 

відповідають вимогам, встановлених в стандартах щодо цієї продукції, послуг 

та систем управління або в інших документах, що стосуються виконуваної 

функції; 



 

5) ОС обмежує свої вимоги, оцінювання і рішення щодо сертифікації тільки тими 

питаннями, які мають конкретне відношення до певної галузі сертифікації. 

ОС «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» заявляє, що він є неупередженим та 

незалежним у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, 

зацікавлених у сертифікації продукції, послуг та систем управління, оскільки: 

1) не постачає та не розроблює продукцію того типу, яку сертифікує; 

2) не пропонує та не надає: 

- тих послуг, на виконання яких він сертифікує інших;  

- послуг та продукцію, які могли б негативно впливати на конфіденційність, 

об’єктивність або неупередженість процесу сертифікації та ухвалювання 

рішень щодо неї; 

- консультаційних послуг та порад щодо отримання або підтвердження 

сертифікації, а також стосовно методів вирішування питань, що 

перешкоджають сертифікації, на яку він претендує; 

- послуг з розроблення, впровадження або підтримування систем управління. 
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