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ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТI ТА НЕЗАЛЕЖНОСТI 

ОРГ АН З ШСПЕКТУВАННЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦОП «НОВА ТОР - CEPBIC» 

с неупередженим та незалежним до всiх заявникiв 

Орган з iнспектування iнспекцiйну дiяльнiсть здiйснюе неупереджено. 

Несе вiдповiдальнiсть за неупередженiсть своеi" дiяльностi щодо 

iнспектування i не дозволяс комерцiйним, фiнансовим або iншим впливам 

становити загрозу для неупередженостi. 

Орган з iнспектування визначив ризики щодо своеi" неупередженостi, якi 

можуть виникнути в результатi йога дiяльностi або внаслiдок йога 

взаемовiдносин чи стосункiв йога персоналу. 

Якщо ризик щодо неупередженостi iдентифiковано, орган з iнспектування 

мае бути здатним продемонструвати, як вiн усувае або мiнiмiзуе такий ризик. 

Вище керiвництво 9ргану з iнспектування повинен бути прихильним до 

неупередженост1. 

Орган з iнспектування е незалежним у межах, якi потрiбнi для 

дотримання умов, за яких вiн здiйснюе своi" послуги i вiдповiдае мiнiмалъним 

вимогам, встановленому в додатку А мiжнародного стандарту ISO/IEC 

17020:2014, а саме орган з iнспектування, що здiйснюе iнспектування третьою 

стороною, вiдповiдае вимогам для типу А за пунктом А 1 мiжнародного 

стандарту 1SO/IEC 17020:2014 ( орган з iнспектування третьою стороною). 

Орган з iнспектування здатний продемонструвати як вiн усувае або мiнiмiзуе 

такий ризик. Така iнформацiя повинна бути доступною для механiзму, а саме: 
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а) орган з iнспектування повинен бути . . 
незалежним вщ залучених сторш; 

Орган з iнспектування, особи та 
пiдроздiли, що знаходяться в його 
органiзацiйнiй структур~ при 

Ь) орган з шспектування та його iнспектуваннi, не повинно: 
персонал не повинен брати участь У а) бути залежним вiд залучених сторiн; 
будь-який дiяльностi, яка може б) брати участь у будь-який дiяльностi, 
поставити шд сумюв незалежюсть яка може поставити шд сумюв 

Ухнiх оцшок та чесюсть стосовно незалежнiсть 1хнiх оцiнок та чеснiсть 
дiяльностi з шспектування. Зокрема стосовно дiяльностi з iнспектування. 
вони не повиню бути пов' язанi з Зокрема вони не по виню бути 
розробленням, виготовленням, пов' язанi 3 розробленням, 

постачанням, монтуванням, виготовленням, постачанням, 

придбанням, волод1нням, монтуванням, придбанням, 

користуванням або обслуговуванням володшням, користуванням або 
об' ектiв iнспектування; обслуговуванням об' ектiв 

с) орган з iнспектування не повинен шспектування; 

бути частиною юридично1 особи, с) бути частиною юридично1 особи, 
пов' язано1 з проектуванням пов' язано1 з проектуванням 
виготовленням, постачанням, виготовленням, постачанням, 

монтуванням, придбанням, монтуванням, придбанням, 
володшням, користуванням або володшням, користуванням або 
обслуговуванням об' ектiв обслуговуванням об' ектiв 

шспектування; шспектування; 

d) орган з iнспектування не повинен d) бути пов'язаний з окремою 
бути пов' язаний з окремою юридичною особою, яка займаеться 
юридичною особою, яка займаеться проектуванням, виготовленням, 

проектуванням, виготовленням, постачанням, монтуванням, 

постачанням, монтуванням, придбанням, володшням, ви 
придбанням, володшням, ви користуванням та обслуговуванням 
користуванням та обслуговуванням об' ектiв iнспектування таким чином: 
об' ектiв iнспектування таким чином: 1) спiльною власнiстю, крiм випадкiв, 
1) спiльною власнiстю, крiм випадкiв, коли власники не здатю впливати на 

коли власники не здатю впливати на результати 

результати 1нспектування; 2) призначенням 
2) призначенням осiб, яю мають сшльну власнiсть, 
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сшльну власнiсть, до правлiнь або 

ршнозначних органiв, кр1м випадкiв, 

коли вони виконують функцii", що не 

мають впливу на результати 

шспектування; 

3) безпосереднiм шдпорядкуванням 
одному i тому ж керiвнику найвищоi" 
ланки, крiм випадкiв коли це не може 

вплинути на результати iнспектування; 

4) договiрними зобов'язаннями або в 
iнший спосiб, який може мати вплив 

на результати iнспектування. 

ршнозначних оргаюв, кр1м випадюв, 

коли вони виконують функцii", що не 

мають впливу на результат и 

iнспектування; 

3) безпосереднiм пiдпорядкуванням 

одному i тому ж керiвнику найвищоi" 
ланки, крiм випадкiв коли це не може 

вплинути на результати iнспектування; 

4) договорними зобов' язаннями або в 
iнший спосiб, який може мати вплив 

на результати шспектування. 

Орган з iнспектування вживас заходi у вiдповiдь на будь-якi вiдомi йому 

ризики щодо його неупередженостi, що с результатом дiй iнших осiб, оргаюв 

або органiзацiй. 

У раз1 виникнення будь-яких конфлiктiв iнтересiв, кершництво 01 
проваджус необхiднi заходи для забезпечення об' сктивностi висновюв 

iнспектування . 
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