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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ  

ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ  
ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» 

 
ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» в повній мірі усвідомлює, що необхідною умовою для 

проведення робіт з сертифікації, які заслуговують на суспільну довіру є забезпечення 
неупередженості та сприйняття його як неупередженого органу оцінки відповідності для всіх 
зацікавлених сторін. 

ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» забезпечує виявлення, аналізування, документування та 
управління потенційними та фактичним конфліктами інтересів. Об'єктивність –означає відсутність 
конфлікту інтересів або їх вирішення таким чином, щоб не чинити негативний вплив на результати 
діяльності ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК». 

Беручи до уваги важливість неупередженої, обєктивної та незалежної діяльності 
ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» та вимог, що висуваються до ОС органами з акредитації 
органів з оцінки відповідності, керівництво ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» заявляє про 
те, що: 

- на персонал ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» не буде здійснюватися будь-якого 
адміністративного, фінансового та інших впливів з боку керівництва ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК», 
які можуть вплинути на результати проведених робіт з сертифікації; 

- співробітники ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» мають право не виконувати роботи з 
сертифікації, що можуть знизити ступінь довіри до достовірності проведених робіт, компетентності 
ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК», її неупередженості та об’єктивності; 

- керівництвом ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» не будуть надаватися до виконання ОС ТОВ 
«ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» види діяльності, для виконання яких відсутній компетентний персонал та 
необхідні ресурси; 

- керівництво ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» забезпечить відсутність будь-якого внутрішнього 
чи зовнішнього тиску осіб чи організацій, що може вплинути на результат виконаних робіт з 
сертифікації; 

- ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» буде створювати умови для максимального виконання ОС ТОВ 
«ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» вимог міжнародного стандарту, що встановлює критерії до компетентності 

ОС - ISO/IEC 17021-1:2015, вимог національного та інших агенств з акредитації, що будуть висунуті 
до ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» під час підготовки до акредитації, проведення акредитаційних робіт 
та після проведення акредитації. 

 


