
СЕРТИФІКАЦІЙНІ  ВИПРОБУВАННЯ  ЗРАЗКІВ 

 

Відбір зразків продукції для випробувань проводиться представниками ООВ, або, за його 

дорученням, представниками іншої організації за погодженням із клієнтом на складі готової продукції 

підприємства-виробника, на складі митниці або в іншому місці, де знаходиться партія продукції з 

оформленням акту відбору зразків. Відібрані зразки повинні бути повністю укомплектовані, опломбовані і 

упаковані. Доставку відібраних зразків продукції в ВЛ/ВЦ і повернення їх після випробувань клієнт 

здійснює за свій рахунок. 

ВЛ/ВЦ забезпечує умови для збереження зразків продукції у відповідності з вимогами 

експлуатаційної документації протягом всього терміну випробувань до повернення їх клієнту. 

Сертифікаційні випробування зразків продукції проводяться тільки ВЛ/ВЦ, що акредитовані НААУ 

в установленому законодавством порядку, з якими ООВ укладено договори/угоди та які визначено ООВ в 

рішенні за заявкою.  

Випробування продукції в ВЛ/ВЦ, акредитованих тільки на технічну компетентність, проводяться 

під контролем представника ООВ. 

Зразки продукції випробовуються на відповідність вимогам чинних в Україні НД або інших НД, 

вказаних в рішенні.  

У разі, коли продукція є великогабаритною, нетранспортабельною, потребує монтажу на місці 

експлуатації або використання унікального чи специфічного вимірювального обладнання, дозволяється 

проведення сертифікаційних випробувань на обладнанні підприємства-виробника за програмою, 

затвердженою керівником ВЛ/ВЦ і узгодженою з ООВ. Випробування проводять фахівці ВЛ/ВЦ. 

За результатами випробувань ВЛ/ВЦ оформляє протокол випробувань продукції і надає його  ООВ. 

Протокол  випробувань повинен відповідати всім вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025, а також для забезпечення 

достовірної ідентифікації продукції може містити фотографії зовнішнього вигляду виробу, його складники 

та маркування. 

Протокол випробувань підписують виконавці робіт і затверджує керівник ВЛ/ВЦ. Якщо 

випробування проводилися у ВЛ/ВЦ, що акредитовані на технічну компетентність, протокол випробувань 

підписується також уповноваженим представником ООВ, під контролем якого проводилися ці 

випробування, і затверджується керівниками ООВ та ВЛ/ВЦ. 

У разі отримання негативних результатів хоч би по одному з показників сертифікаційні 

випробування припиняються. Продовження робіт здійснюється тільки після надання клієнтом в ООВ 

переконливих доказів усунення невідповідностей, зауважень в погоджені терміни. В разі прийняття 

підприємством неефективних коригувальних дій чи відмови у прийнятті мір при встановленні 

невідповідностей, ООВ приймає рішення про офіційне повідомлення про відмову у видачі сертифіката. 

В разі надходження заявки на повторну сертифікацію продукції того ж типу/моделі в термін за три 

місяці до завершення терміну дії сертифікату відповідності, ООВ може врахувати результати попередніх 

випробувань на підставі: 

– результатів порівняльної ідентифікації зразків;  

– підтвердження клієнтом відсутності змін в конструкторській документації на вироби (при 

необхідності); 

– позитивних результатів контрольних випробувань виробів (при наявності); 

– позитивних відгуках споживачів продукції; 

– відсутності скарг/рекламацій зі сторони споживачів. 

Порядок розповсюдження визначається ООВ, при цьому сертифікаційні випробування можуть 

проводитись по скороченій програмі випробувань. 
 

 


