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1. Правила використання знаку сертифікації системи менеджменту  
 
При отриманні Організацією сертифікату відповідності системи 

менеджменту якості вимогам одного із  нижче перерахованих стандартів:  
ДСТУ ISO 13485:2005 
ДСТУ EN ISO 13485:2015 
ISO 13485:2016 
Орган з оцінки відповідності приватного підприємства  «ПОЛІТОКС» (ООВ 

ПП «ПОЛІТОКС») надає письмовий дозвіл на застосування знаку сертифікації 
системи менеджменту. 

При цьому організація, яка має сертифіковану систему менеджменту повинна 
виконувати ряд вимог: 

1) При використання організацією інформації про статус сертифікації та 
знаку відповідності в цілях реклами (засоби масової інформації, інтернет, брошури, 
проспекти, плакати тощо), інформація повинна відповідати вимогам ООВ ПП 
«ПОЛІТОКС», та містити посилання із текстом (стандарт наведено як приклад) : 

 «Система менеджменту якості сертифікована Органом з оцінки 
відповідності приватного підприємства «ПОЛІТОКС» на відповідність вимог 
ISO 13485:2016». 

2) Організація повинна використовувати інформацію щодо статусу 
сертифікації та знак сертифікації системи менеджменту для підтвердження того, що 
її система менеджменту відповідає вимогам одного із вищеперерахованих 
стандартів. 

3) Знак сертифікації системи менеджменту не повинен використовуватись 
для маркування окремих виробів та їх пакуванні, або в будь-який інший спосіб, який 
можна тлумачити як позначання відповідності продукції.  

4) Знак сертифікації системи менеджменту не повинен використовуватися в 
тісному зв'язку з продукцією та/або технологією її виробництва таким чином, який 
дозволяє зробити висновок, що сертифіковані самі вироби і/або технологія їх 
виробництва. 

5) ООВ ПП «ПОЛІТОКС» не дозволяє, щоб знак сертифікації системи 
менеджменту використовувався сертифікованою організацією клієнтом на 
протоколах лабораторних випробувань, калібрувань, звітів з інспектування або 
сертифікатах, які розглядаються як продукція. 

6) ООВ ПП «ПОЛІТОКС» не дозволяє, щоб посилання Організації на 
сертифікацію системи менеджменту використовувалось у спосіб, який дозволяє 
припустити, що ООВ сертифікує продукцію (включаючи послугу) або процес;  

7) Організація не повинна не натякати на те, що сертифікація стосується 
діяльності та ділянок, що знаходяться поза сферою сертифікації;  

8) Організація повинна вносити зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу 
сертифікації було скорочено;  

9) У разі скасування сертифікації, Організація повинна припинити 
використовування всього рекламного матеріалу, що містить посилання на 
сертифікацію системи менеджменту, як було визначено органом з оцінки 
відповідності; 

10) Не використовував або не допускав використання документа щодо 



 

 

сертифікації або будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману; 
11) не використовував сертифікацію таким чином, що може дискредитувати 

орган з сертифікації та/або систему сертифікації або призвести до втрати довіри 
суспільства. 

12) ООВ ПП «ПОЛІТОКС» систематично контролює виконання вимог з 
використання сертифікатів, інформації щодо статусу сертифікованої  організації та 
знаку сертифікації системи менеджменту, при проведенні наглядових аудитів.  

 
У випадках не виконання вимог, неправильних посилань на систему 

сертифікації або що вводять в оману випадків застосування сертифікатів, виявлених 
в рекламі, каталогах, на сайті Інтернету тощо, ООВ вживає відповідні заходи. До 
таких заходів належать проведення коригувальних дій, зупинення, скасування дії 
сертифіката, публікація інформації про допущені порушення або інші правові дії, у 
відповідності з чинним законодавством. 

 
1. Опис  знаку сертифікації системи менеджментуС» . 

 
Організації дозволяється використовувати знак сертифікації системи 
менеджменту з позначенням стандарту, на відповідність якому було 
сертифіковано систему менеджменту. 

Знак сертифікації системи менеджменту (надалі – Знак) складається з логотипу ООВ 
ПП «ПОЛІТОКС», який  форму ромбу, усередині якого вміщено стилізований 
напис: СтВ, що означає «Сертифікат відповідності». Під СтВ надпис «Політокс» - 
назва Органу з сертифікації та надписом  - посилання на сертифікат на відповідність 
якого була сертифікована система менеджменту організації. 

Довжина сторони ромбу в оригіналі складає 40 мм. Назва сертифікату в оригіналі 
зроблена шрифтом Arial 22, жирний. 

Відстань між нижньою верхівкою ромбу логотипу та назвою стандарту повинна 
бути не більша ніж 5 мм в оригіналі. 

Вимоги щодо використання Знаку: 
- завжди використовувати у пропорціях, визначених оригіналом, знак не 

повинен бути спотвореним, розтягнутим або стиснутим; 
- не повинен мати розміри, при яких назву сертифікату або назву ООВ важко 

прочитати однозначно; 
- розмір знаку визначається сертифікованою організацією виходячи з 

конкретних умов та місця його нанесення, але довжина висоти ромбу (далі - Н) має 
бути не менше ніж 20 мм.  

- зображення знаку може бути виконано будь-яким технологічним способом, 
що забезпечує його чіткість та розбірливість; 

- можна використовувати тільки в нормальному горизонтальному, а не в 
повернутому положенні; 
- не можна використовувати на фоні, який буде перешкоджати читанню; 
-зображення знаку  може бути плоским або рельєфним і виконується одним 

кольором (чорним або синім). З 
   



 

 

Форма знака: 
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ПРИКЛАД 4. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ В МІНІМАЛЬНОМУ 
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