
ВИТЯГ 
з Процедури а розширення або скорочення сфери  дії 

сертифіката відповідності 
 

ДП-17.3 
 
1.Мета 
Процедура системи управління розроблена у відповідності з вимогами п. 7.11  ДСТУ 
EN ISO/IEC 17065:2019   з метою виконання робіт щодо розширення або скорочення 
сфери дії сертифіката. 
2.  Область використання 
Процедура дійсна для всього органу оцінки відповідності. 
3.  Нормативні посилання 
Відповідають Настанові з якості. 
Терміни та визначення 
Конфіденційний – який не підлягає розголосові, таємний. 
Процедура – установлений спосіб виконування роботи чи процесу. 
Якість – ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги. 
5.  Скорочення 
Орган з оцінки відповідності ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ”  - ООВ ТОВ  
“ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ”/ ООВ 
Система управління якістю - СУЯ  
Настанова з якості – Настанова 
Керівник з якості -КЯ 
6.  Відповідальність 
Відповідальність за розширення або скорочення дії сертифіката відповідності 
несе керівник ООВ. 
 7. Основна частина 

7.1 Розширення сфери дії сертифікату  
У разі розширення асортименту продукції, що виробляється серійно, на 

підприємстві-виробнику, заявник може звернутися в ООВ з заявкою (Ф-16.1.1) для 
отримання нового сертифікату відповідності на розширений перелік продукції. ООВ 
ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” приймає рішення (Ф-16.1.4) щодо 
проведення сертифікації нової продукції і видає новий сертифікат відповідності (Ф-
16.1.15) на розширений асортимент продукції.   

Новий сертифікат відповідності починає діяти з моменту його реєстрації в 
Реєстрі ООВ та закінчується терміном дії первинного сертифікату . 

У разі, коли заявлена на сертифікацію продукція вже була сертифікована 
партіями, ООВ може прийняти рішення щодо зарахування протоколів випробувань 
партій заявленої на сертифікацію продукції повністю або частково. 
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Схема проведення розширення сфери дії сертифікату відповідності наведена 
на рис.1 
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7.2 Скорочення сфери дії сертифікату відповідності 

7.2.1 За ініціативою Заявника 
Скорочення сфери дії сертифікату відповідності за ініціативою Заявника 

проводиться за схемою: 
- Заявник подає до ООВ лист з проханням скоротити перелік продукції (у 

вільній формі на бланку фірми); 
- ООВ ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” розглядає лист; 
- ООВ ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” приймає Рішення Ф-

17.2.1; 
- ООВ ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” видає новий 

сертифікат відповідності  .  
Схема проведення скорочення сфери дії сертифікату відповідності за 

ініціативою Замовника наведена на рис. 1. 
7.2.2 За ініціативою ООВ ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” 
Скорочення сфери дії сертифікату відповідності за ініціативою ООВ ТОВ  

“ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” проводиться у випадку негативних результатів 
технічного нагляду. 

В цьому випадку можливі наступні дії: 
- позаплановий технічний нагляд; 
- скорочення сфери дії сертифікату для вилучення невідповідних видів 

продукції; 
- призупинення дії сертифікату на період проведення заявником 

коригувальних заходів; 
- скасування сертифікації. 

Схема проведення скорочення сфери дії сертифікату відповідності за 
ініціативою ООВ ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” наведена на рис. 2. 
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Рис. 2 Схема проведення скорочення сфери дії сертифікату відповідності 
 за ініціативою ООВ ТОВ  “ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ “КАРАТ” 
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8. Супутня документація 
Ф-16.1.1 Заявка на проведення сертифікації продукції; 
Ф- 16.1.15 Сертифікат відповідності; 
ДП-16.1 «Процедура проведення оцінювання продукції і проведення 

сертифікації» 
 

9. Зміни 
 

№ Найменування зміни ПІБ уповноваженої особи, 
дата, підпис 

Підпис 
керівника 
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