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РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 10
тел. +38 (044) 3213236; факс +38 (044) 3213266
E-mail: info(a)shipregister.ua WEB: http://shipregister.ua

СЕРТИФІКАТ
ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
№ 4 1 - 5 2 9 - 1 7 від 27 . 06.2017
Дійсним засвідчується, що система управління якістю

Державне підприємство «Чорноморський
експертно-технічний центр Держпраці»
Код ЕДРПОУ 20950040
Україна, 65045, м. Одеса, Тираспольська, 12
була перевірена та визначена такою, що відповідає стандарту

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
у відношенні:

Послуг з проведення технічних обстежень будівель та
споруд;
Технічних експертиз;
Експетного обстеження (діагностики);
Технічних оглядів обладнання;
Випробування і вимірювання електрообладнання;
Навчання з охорони праці та промислової безпеки
Дата первинної сертифікації 27.06.2017
Термін наглядових аудитів 27.05.2018, 27.05.2019
Термін дії сертифікації
26.06.2020

Сертифікат втрачає силу у випадку невиконання Умов сертифікації.
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УМОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ
ДП «ЧЕТЦ» зобов'язується:
1. Виконувати всі умови сертифікації та забезпечити відповідність системи управління
щодо продукції/послуг, стосовно яких відбулась сертифікація.
2.

Інформувати Регістр судноплавства України про значні зміни системи управління та
умови, які впливають на якість.

3.

Сплачувати у встановленому порядку всі витрати, що пов'язані з проведенням
наглядових аудитів.

4.

Надавати допомогу при аудитах та забезпечити Регістру судноплавства України
доступ до:
• опису системи управління, включаючи настанови, процедури, інструкції, тощо;
• процесів виробництва, устаткування, проведення обслуговування, засобів та
персоналу, які розглядаються даною сертифікацією;
• звітних документів та статистичних даних.

5.

Не менш ніж за два (2) місяці до установленої дати інформувати Регістр
судноплавства України про необхідність проведення наглядових аудитів.

ДП «ЧЕТЦ» має право:
6. Використовувати інформацію про сертифіковану систему управління з метою
реклами.
7.

Подавати апеляцію до Регістру судноплавства України з усіх розбіжностей, пов'язаних
з сертифікацією.

ДП «ЧЕТЦ» погоджується:
8. Що у випадку невиконання умов сертифікації Регістр судноплавства України може
призупинити дію Сертифіката або вилучити його у будь який час повідомленням у
письмовій формі.
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