Шановні колеги!
У зв’язку з чисельними запитами підприємств-виробників, що сертифікували
системи управління, стосовно визнання в інших країнах сертифікатів на системи
управління та некоректним трактуванням даної проблеми різними представниками
іноземних органів з оцінки відповідності систем управління, наше підприємство
звернулось із запитом до Національного агентства з акредитації України (далі - НААУ).
НААУ є національним органом з акредитації України, асоційованим членом
Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Двосторонньої угоди з ЕА (EA
BLA), яка включає в себе визнання органів з сертифікації систем менеджменту, які
акредитовані НААУ відповідно до стандарту ISO/IEC 17021-1:2015. Не встановлено будьяких обмежень щодо визнання НААУ іншими країнами-членами ЕА.
Враховуючи визнання НААУ з боку ЕА та акредитацію Органу з сертифікації систем
управління в НААУ, сертифікати на системи управління, видані органом з оцінки
відповідності, що акредитований в НААУ, приймаються на рівні з сертифікатами,
виданими будь-яким міжнародним органом з сертифікації, що акредитований іншим
підписантом Угоди з ЕА.
Таким чином, отримання документу щодо підтвердження відповідності в органі з
оцінки відповідності з іноземною акредитацією замість або на додаток до аналогічного
документу, виданого вітчизняним органом з оцінки відповідності з акредитацією в НААУ,
є недоцільним і тягне за собою додаткові видатки.
Орган з сертифікації систем управління Державного підприємства «Черкаський
науково-виробничий
центр
стандартизації,
метрології
та
сертифікації»
(ДП «Черкасистандартметрологія») акредитований Національним агентством з
акредитації України відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021-1:2015
«Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем
менеджменту».
Атестат про акредитацію Органу з сертифікації систем управління
ДП «Черкасистандартметрологія» за № 8О087 зареєстрований у Реєстрі Національного
агентства з акредитації України 24 січня 2017 року. Згідно затвердженої сфери
акредитації орган з сертифікації систем управління проводить сертифікацію:
- систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 Системи
управління якістю. Вимоги, ISO 9001:2008 Quality management systems –
Requirements, у сферах: харчова промисловість, напої та тютюн; охорона здоров’я та
соціальна допомога;
- систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 Системи
управління якістю. Вимоги, ISO 9001:2015 Quality management systems –
Requirements, у сферах: харчова промисловість, напої та тютюнові вироби;
охорона здоров’я та соціальна робота;
- систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) відповідно до вимог
ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги
до будь-яких організацій харчового ланцюга, ISO 22000:2005 Food safety management
systems – Requirements for any organization in the food chain;
- систем управління якістю виробів медичних відповідно до вимог ДСТУ ISO
13485:2005 Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання,

ISO 13485:2003 Medical devices – Quality management systems – Requirements for
regulatory purposes.
Отже, сертифікати, видані органом з сертифікації систем управління
ДП «Черкасистандартметрологія» на системи управління якістю, системи управління
безпечністю харчових продуктів та системи управління якістю виробів медичних на
відповідність зазначеним вище стандартам, визнаються в країнах-членах ЕА. Отримання
сертифікату в органі з іноземною акредитацією тягне за собою значні додаткові витрати.
ДП «Черкасистандартметрологія» з розумінням відноситься до проблем виробників
та запрошує до співпраці з питань сертифікації систем управління. Ми готові
розглянути Ваші пропозиції та запропонувати найкращі варіанти взаємовигідної
роботи.

