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4. Загальні вимоги 

4.1. ЗАЯВА ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ ДП "СУМСЬКИЙ ЕТЦ" 

 

Орган з інспектування ДП "Сумський ЕТЦ" несе відповідальність за 

неупередженість своєї діяльності щодо інспектування і не дозволяє комерційним, 

фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості. 

Орган з інспектування ДП "Сумський ЕТЦ" регулярно визначає ризики 

щодо своєї неупередженості, які можуть виникнути в результаті діяльності або 

внаслідок його взаємовідносин чи стосунків його персоналу. Якщо ризик щодо 

неупередженості виявляється, він усувається або мінімізується. 

Керівництво ДП "Сумський ЕТЦ" зобов’язується вживати всіх необхідних 

заходів задля досягнення неупередженості органу з інспектування. 

Орган з інспектування ДП "Сумський ЕТЦ" відповідає вимогам до 

незалежності органів з інспектування за типом А згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 

17020:2019, а саме: 

- є незалежним від залучених сторін. 

- орган з інспектування та його персонал не бере участь у будь-якій 

діяльності, яка може поставити під сумнів незалежність їхніх оцінок та чесність 

стосовно діяльності з інспектування. Зокрема, вони не пов’язані з розроблянням, 

виготовлянням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, 

користуванням або обслуговуванням об’єктів інспектування. 

- не здійснює діяльність з проектування, виготовляння, постачання, 

монтування, придбання, володіння, використання чи обслуговування об’єктів 

інспектування. 

- не пов'язаний з юридичними особами, які займаються проектуванням, 

виготовлянням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, 

використанням та обслуговуванням об’єктів інспектування таким чином: 

1) спільною власністю; 
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2) призначенням осіб, які мають спільну власність, до правлінь або 

рівнозначних органів, крім випадків, коли вони виконують функції, що не мають 

впливу на результати інспектування. 

3) безпосереднім підпорядкуванням одному і тому ж керівнику найвищої 

ланки; 

4) договірними зобов'язаннями або в інший спосіб, який може мати вплив на 

результати інспектування 
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