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ВСТУП 

Стандарт розроблено з метою встановлення вимог до організації та порядку про-
ведення на добровільних засадах оцінювання технічної компетентності випробувальних 
лабораторій щодо виконання вимірювань (досліджень).  

Визнання відповідності випробувальних лабораторій вимогам цього документу є 
документальним підтвердженням технічної компетентності та спрямовано на запобіган-
ня негативним наслідкам недостовірних результатів вимірювань (досліджень).  

Документальне засвідчення рівня технічної компетентності випробувальних ла-
бораторій є вагомим аргументом у роботі із постачальниками, споживачами продукції і 
послуг та надає впевненості, що процеси вимірювань (досліджень) проводяться належ-
ним чином, що дозволяє запобігти наданню неякісних послуг, виробництву неякісної чи 
небезпечної продукції. 
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СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ  
ЛАБОРАТОРІЙ 

ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

Чинний від 20.12.2016 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює основні положення та вимоги до порядку проведення 
оцінювання технічної компетентності випробувальних лабораторій щодо виконання 
процесів вимірювань (досліджень). 

Стандарт розповсюджується на оцінювання технічної компетентності випробува-
льних лабораторій підприємств, організацій та установ, розташованих на території, на 
яку поширюються повноваження Головного управління Державної служби України з пи-
тань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативно-правові акти та нор-

мативні документи: 
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014  

№ 1314-VII; 
ДСТУ ІSО 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів ви-

мірювання та вимірювального обладнання. 
ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни, вживані у Законі України «Про метроло-
гію та метрологічну діяльність» та ДСТУ ІSО 10012, ДСТУ ІSО/IEC 17025, а також вка-
зані нижче. 

Базова організація метрологічної служби Мінагрополітики України – Вінницька ре-
гіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, якій відповідно до Закону Ук-
раїни «Про метрологію та метрологічну діяльність» надані повноваження для прове-
дення метрологічних робіт на території Вінницької області. 

Випробувальна (вимірювальна) лабораторія – суб’єкт господарювання чи його 
підрозділ, який виконує процеси вимірювань з метою визначення певних характеристик 
продукції чи сировини або діагностичні дослідження у сфері ветеринарної медицини. 

Заявник – суб’єкт господарювання, який подав заявку на проведення оцінювання 
компетентності випробувальної (вимірювальної) лабораторії і оплачує роботи з оціню-
вання. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 
БОМС – базова організація метрологічної служби Мінагрополітики України; 
ВЛ – випробувальна (вимірювальна) лабораторія; 
ВО – випробувальне обладнання; 
ВРДЛВМ – Вінницька регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини; 
ЗВТ – засоби вимірювальної техніки. 
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5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1 Оцінювання технічної компетентності (далі – оцінювання) проводять з метою 

забезпечення єдності вимірювань, захисту громадян і економіки України від наслідків 
недостовірних результатів вимірювань (досліджень) поглиблення довіри до результатів 
вимірювань (досліджень), а також документального засвідчення того, що ВЛ незалежні 
від замовників (виробників чи споживачів продукції), мають достатню технічну компете-
нтність в сфері проведення вимірювань (досліджень), результативну систему керування 
вимірюваннями, організовану з урахуванням рекомендацій ДСТУ ISO 10012 та  
ДСТУ ІSО/IEC 17025, і здатні отримувати вірогідні результати досліджень, а також досто-
вірні результати вимірювань, характеристики похибок або невизначеність яких відомі. 

5.2 Оцінювання здійснюють фахівці ВРДЛВМ – базової організації метрологічної 
служби Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

5.3 Оцінювання проводиться на добровільних засадах на підставі письмових за-
мовлень заявників. Роботи з оцінювання, а також з наступного моніторингу ВЛ відповід-
но до 6.6, оплачують заявники. 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЛ 

6.1 Критерії для оцінювання 

6.1.1 Критерії, за якими проводиться оцінювання технічної компетентності ВЛ, 
встановлені на основі вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяль-
ність» і стандартів ДСТУ ІSО 10012, ДСТУ ІSО/IEC 17025. Критерії оцінювання вказані в 
6.1.2 – 6.1.11. 

6.1.2 Юридичний статус та незалежність ВЛ 
ВЛ або організація, до складу якої вона входить, повинна бути самостійною пра-

вовою одиницею з юридичною відповідальністю. Правовий статус і підпорядкованість 
ВЛ повинні бути визначені і забезпечувати її незалежність від замовників вимірювань 
(досліджень) та об’єктивність у висновках. 

Повинна бути забезпечена незалежність керівництва і співробітників ВЛ від будь-
якого невиправданого внутрішнього і зовнішнього комерційного, фінансового або іншого 
тиску і впливу, який може негативно позначитися на неупередженості висновків за ре-
зультатами вимірювань (досліджень). 

6.1.3 Внутрішня організація ВЛ 
Повинні бути визначена організаційна структура і призначені адміністративні і те-

хнічні керівники, які несуть загальну відповідальність за технічну діяльність і надання 
необхідних ресурсів для забезпечення належної якості роботи ВЛ, а також встановлена 
відповідальність, повноваження і взаємовідносини всіх співробітників, що керують, ви-
конують або перевіряють роботи, які впливають на якість вимірювань (досліджень). 

6.1.4 Документація ВЛ 
ВЛ повинна бути забезпечена актуалізованими нормативними і керівними доку-

ментами, які визначають методики відбирання зразків, вимірювань (досліджень), а та-
кож технічною документацією на лабораторне та допоміжне обладнання. 

Рекомендований перелік документів, які повинна мати ВЛ, вказаний у додатку Д. 
6.1.5 Забезпечення якості ресурсів 
ВЛ повинна забезпечувати, щоб ресурси, реактиви та витратні матеріали, що 

впливають на якість вимірювань (досліджень), відповідали встановленим вимогам і не 
використовувались доти, поки вони не будуть проконтрольовані або в інший спосіб не 
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оцінені на відповідність стандартним вимогам або вимогам методів вимірювань (дослі-
джень). 

6.1.6 Компетентність персоналу 
Керівництво ВЛ повинно забезпечити компетентність усіх, хто проводить вимірю-

вання (дослідження), встановити кваліфікаційні критерії для працівників стосовно осві-
ти, професійної підготовленості та досвіду роботи.  

Повинні бути в наявності документально підтверджені відомості з питань забез-
печення компетентності персоналу. 

Кожен фахівець повинен мати посадову інструкцію, яка встановлює його права, 
обов’язки, відповідальність. 

Працівники ВЛ повинні продемонструвати свою спроможність виконувати вимі-
рювання (дослідження) відповідно до наданих повноважень. 

6.1.7 Приміщення та умови середовища 
Приміщення ВЛ, у яких проводяться вимірювання (дослідження), за своїм осна-

щенням і станом повинні відповідати вимогам методик виконання вимірювань (дослі-
джень), експлуатаційної документації на ЗВТ та ВО, що використовуються у цих примі-
щеннях. 

Сусідні ділянки, на яких проводять несумісні роботи, повинні бути надійно ізольо-
вані одна від одної. Повинні бути здійснені заходи для запобігання взаємного впливу 

Якщо ВЛ не є власником приміщень, у яких вона розташована, то у договорі оре-
нди повинна бути визначена відповідальність за підтримання належного технічного ста-
ну приміщень. 

Вимоги щодо умов середовища в приміщеннях ВЛ повинні бути задокументовані. 
Умови середовища повинні регулярно контролюватись, результати контролю пі-

длягають реєстрації. 
Доступ до місця проведення вимірювань осіб, що не є працівниками ВЛ, повинен 

контролюватись.  
6.1.8 Методики виконання вимірювань 
ВЛ повинна використовувати методики виконання вимірювань (досліджень), які 

відповідають сфері її діяльності. Методики можуть регламентуватись нормативними до-
кументами, методичними документами наукових установ або інструкціями, розробле-
ними виробниками ЗВТ (ВО). 

6.1.9 Обладнання, простежуваність вимірювань  
Метрологічні характеристики ЗВТ повинні відповідати вимогам методик вимірю-

вань (досліджень). ЗВТ, які відносяться до сфери законодавчо регульованої метрології, 
повинні бути повірені, а ВО, необхідне для проведення вимірювань (досліджень), атес-
товане.  

ЗВТ та ВО, їх статус (відомості щодо повірки та атестації) потрібно ідентифікува-
ти для запобігання неправильному використанню. ЗВТ та ВО необхідно застосовувати в 
умовах середовища, які є контрольованими або відомі з точністю, потрібною для забез-
печення вірогідних результатів вимірювань.  

ВЛ може не бути власником обладнання, але повинна мати договір на оренду 
терміном не менше, ніж 3 роки. 

6.1.10 Забезпечення якості результатів вимірювань (досліджень) 
ВЛ повинна у плановому порядку контролювати якість робіт для того, щоб підт-

римувати впевненість у вірогідності проведених вимірювань (досліджень). 

3 
 



СОУ 74.9-00692009-001:2016 
 

Методи контролю повинні відповідати видам та обсягу робіт, що виконуються, 
наприклад: 

а) регулярне використання стандартних зразків та (або) внутрішнє контролюван-
ня якості з використанням вторинних стандартних зразків; 

б) участь у міжлабораторних порівняннях або програмах випробовування на 
професійність; 

в) дублювання випробовування з використанням тих самих або інших методів; 
г) повторне випробовування контрольних зразків. 
Результати контролю потрібно реєструвати. 
Граничні допустимі похибки (невизначеність певних вимірювань), діапазон або 

інші характеристики методик виконання вимірювань (збіжність, відтворюваність резуль-
татів, роздільна здатність, чутливість та ін.) потрібно оцінити для кожного процесу вимі-
рювання та зареєструвати. 

6.1.11 Порядок звітування про результати 
У ВЛ повинен бути встановлений порядок реєстрації первинних вимірювань, роз-

рахунків, відомостей щодо перевірки і технічного обслуговування обладнання та звіту-
вання про результати. Порядок реєстрації повинен забезпечити можливість простежити 
усі дані вимірювань та їх виконавців. Документ за результатами вимірювань повинен ві-
дображати інформацію точно та недвозначно. 

6.2 Етапи проведення оцінювання технічної компетентності ВЛ 

Організація та проведення оцінювання містить такі етапи: 
а) подання та розгляд заявки на проведення оцінювання і документів, доданих 

до заявки; 
б) укладання договору між ВРДЛВМ та заявником; 
в) проведення експертизи наданих заявником документів; 
г) призначення комісії для проведення обстеження ВЛ; 
д) обстеження ВЛ, оформлення документів за результатами виконаних робіт; 
е) прийняття рішення за результатами аналізу одержаних результатів, та офо-

рмлення документів, що засвідчують технічну компетентність ВЛ (у випадку 
позитивного рішення). 

6.2.1 Подання та розгляд заявки на проведення оцінювання і документів, 
доданих до заявки 

Заявку на проведення оцінювання ВЛ подає заявник за формою, наведеною у 
додатку А. 

До заявки повинні додаватись: 
а) формуляр ВЛ, за формою, наведеною в додатку Б; 
б) проект сфери процесів вимірювань за формою, наведеною в додатку В; 
в) настанова з якості, положення про лабораторію та паспорт лабораторії (вимо-

ги та рекомендації щодо змісту і форм цих документів наведені у додатку Г). 
Заявка реєструється у порядку, встановленому у БОМС. 
Заявка та додані документи розглядаються фахівцями ВРДЛВМ з метою оціню-

вання повноти наданої інформації. 

6.2.2 Укладання договору між ВРДЛВМ та заявником 

Договір на виконання робіт з оцінювання укладається відповідно до законодавст-
ва України. Роботи з оцінювання розпочинаються при умові виконання заявником попе-
редньої оплати. 
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6.2.3 Проведення експертизи наданих заявником документів 

6.2.3.1 Експертиза документів, наданих заявником відповідно до 6.2.1, здійсню-
ється з метою оцінювання правильності та повноти їх оформлення, а також відповідно-
сті  наведеної у них інформації критеріям визнання технічної компетентності ВЛ, вказа-
ним у 6.1.2 – 6.1.11. 

При потребі, на запит ВРДЛВМ, заявником повинні надаватись додаткові докуме-
нти. 

6.2.3.2 За результатами експертизи оформлюється висновок за формою, наве-
деною в додатку Е.  

6.2.3.3 При позитивному результаті попереднього оцінювання призначається ко-
місія для обстеження ВЛ.   

6.2.3.4 У випадку негативного висновку заявнику повертають комплект документів 
на доопрацювання. Доопрацьовані документи повинні бути подані повторно для переві-
рки усунення виявлених невідповідностей. 

6.2.4 Призначення комісії для проведення обстеження ВЛ 

Директор ВРДЛВМ призначає голову комісії для проведення оцінювання, який 
повинен підготувати пропозиції щодо включення до складу комісії фахівців за відповід-
ними напрямками діяльності. Склад комісії та термін проведення оцінювання затвер-
джується наказом директора ВРДЛВМ. 

Голова комісії готує програму обстеження ВЛ за формою, наведеною у  
додатку Ж. 

6.2.5 Обстеження ВЛ, оформлення документів за результатами виконаних 
робіт 

6.2.5.1 Обстеження проводиться безпосередньо у ВЛ групою фахівців, які вхо-
дять до складу комісії з оцінювання відповідно до програми по 6.2.4. 

В процесі обстеження членами комісії оцінюється відповідність ВЛ критеріям, 
вказаним у 6.1.2 – 6.1.11, можуть видаватись окремим фахівцям завдання на прове-
дення вимірювань (досліджень) з числа наведених в проекті сфери процесів вимірю-
вань і оцінюватись правильність їх виконання. 

6.2.5.2 За результатами обстеження комісія складає акт обстеження за  
додатком К. Виявлені недоліки за результатами обстеження та пропозиції щодо їх усу-
нення вказуються в акті. 

Акт підписують усі члени комісії, що здійснювали обстеження. 
Керівник заявника або його уповноважена особа ознайомлюються з актом, став-

лять підпис про ознайомлення, який засвідчується печаткою заявника. 
Акт складають у двох примірниках, з яких один надають ВЛ, а другий зберігають у 

ВРДЛВМ. 
6.2.5.3 У разі виявлення недоліків, заявником складається звіт про їх усунення у 

двох примірниках. Один примірник звіту зберігається у заявника, другий – підлягає збе-
ріганню у ВРДЛВМ.  

6.2.6 Прийняття рішення за результатами аналізу одержаних результатів, та 
оформлення документів, що засвідчують технічну компетентність ВЛ 

6.2.6.1 Рішення щодо оформлення документів, які засвідчують технічну компете-
нтність ВЛ, приймає директор ВРДЛВМ на підставі позитивних результатів, одержаних 
комісією при виконанні робіт по 6.3, 6.4. 
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6.2.6.2 Документальне засвідчення технічної компетентності заявника можливе 
лише за умови усунення виявлених недоліків.  

6.2.6.3 У разі неспроможності ВЛ провести коригувальні дії і усунути недоліки, 
приймається вмотивоване рішення про відмову в видачі свідоцтва про визнання техніч-
ної компетентності, яке надсилається (видається) заявнику. 

6.2.6.4 У разі прийняття позитивного рішення ВЛ видають «Свідоцтво про ви-
знання технічної компетентності» за формою, наведеною у додатку Л. 

Додатком до свідоцтва є «Сфера процесів вимірювань» за формою, наведеною у 
додатку М. 

6.2.6.5 Термін дії свідоцтва не повинен перевищувати трьох років. Конкретний 
термін чинності встановлює директор ВРДЛВМ. 

6.2.6.6 ВРДЛВМ веде облік ВЛ, яким видані свідоцтва про визнання технічної 
компетентності, а також зберігає для кожної ВЛ комплект документів у складі: 

а) заявка на проведення обстеження з метою оцінювання технічної компетент-
ності; 

б) формуляр; 
в) положення про лабораторію; 
г) паспорт лабораторії; 
д) настанова з якості; 
е) документи комісії з оцінювання технічної компетентності ВЛ; 
ж) копія свідоцтва про визнання технічної компетентності та сфери процесів ви-

мірювань. 
Термін зберігання зазначених документів дорівнює терміну дії свідоцтва про ви-

знання технічної компетентності. 
Реєстрація свідоцтва про визнання технічної компетентності проводиться в жур-

налі обліку. 

6.3 Періодичний моніторинг ВЛ, які підтвердили технічну компетентність 

6.3.1 ВРДЛВМ періодично, але не частіше ніж один раз на рік, проводить перевір-
ку ВЛ з метою підтвердження визнання її технічної компетентності. У разі виявлення 
порушень щодо умов проведення вимірювань (досліджень) приймається рішення про 
тимчасове зупинення дії або визнання недійсним свідоцтва про визнання технічної ком-
петентності. 

6.3.2 У разі наявності у заявника потреби внесення змін до «Сфери процесів ви-
мірювань», до заявки повинен додаватись проект «Сфери процесів вимірювань» зі змі-
нами. У таких випадках замість чергової перевірки проводять позачергове оцінювання 
відповідно до вимог розділу 6. 

В обґрунтованих випадках позачергове оцінювання, за рішенням голови комісії, 
може проводитись за скороченою процедурою.  

7 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВЛ, ЯКИМ ВИДАНО СВІДОЦТВО, ЩО ЗАСВІДЧУЄ 
ТЕХНІЧНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

7.1 ВЛ має право виконувати роботи з вимірювань (досліджень) відповідно до 
«Сфери процесів вимірювань», яка є додатком до «Свідоцтва про визнання технічної 
компетентності». 

7.2 ВЛ зобов’язана: 
а) дотримуватися вимог нормативно-правових актів, нормативних документів та 

керівних документів, які визначають методи вимірювань (досліджень) та від-
бирання зразків, відповідно до яких було здійснено оцінювання технічної ком-
петентності; 
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б) посилатися на оцінювання технічної компетентності тільки стосовно тих видів 
вимірювань (досліджень), які включені до «Сфери процесів вимірювань», що є 
додатком до «Свідоцтва про визнання технічної компетентності»; 

в) оплачувати роботи, пов’язані з оцінюванням та моніторингом; 
г) припинити посилання на «Свідоцтво про визнання технічної компетентності» у 

своїх документах в разі тимчасового зупинення його дії або визнання недійс-
ним; 

д) негайно інформувати ВРДЛВМ про суттєві обставини, які можуть поставити 
під сумнів компетентність лабораторії у визнаній сфері; 

е) забезпечувати облік і оперативний розгляд скарг замовників робіт з вимірю-
вань (досліджень). 
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий)  

Форма заявки на проведення оцінювання технічної компетентності 
 

Директору Вінницької регіональної держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини  

Заявка 
на проведення оцінювання технічної компетентності 

 
(Назва суб’єкта господарювання-заявника) 

 
просить провести  оцінювання технічної компетентності 
 (Первинне, періодичне, позачергове)  
 

(Назва лабораторії) 
 

щодо проведення  перелік яких вказаний у проекті Сфери 
 (Вид робіт – випробування, дослідження, інше)  
процесів вимірювань, що додається до цієї заявки, на відповідність СОУ 74.9-00692009-001:2016. 
Адреса лабораторії:  
Телефон, E-mail:  
 

(Назва лабораторії) 
забезпечує виконання вимог до процесів вимірювань, засобів вимірювальної техніки та випробувального 
обладнання відповідно до СОУ 74.9-00692009-001:2016. 
Обстеження лабораторії для визначення відповідності критеріям визнання технічної компетентності про-
понуємо провести в період з « ___ » _____________ по « ___ » ________________ 201_ року. 
 

(Назва суб’єкта господарювання-заявника) 
ознайомлений з порядком оцінювання технічної компетентності і зобов’язується оплачувати всі пов’язані 
з ним витрати, незалежно від прийнятого рішення за його результатами, та подальшими періодичними 
перевірками при позитивному рішенні. 
Наші банківські реквізити: 

Розрахунковий рахунок  
в  

МФО  
Код ЄДРПОУ  

№ свідоцтва платника ПДВ  
№ індивідуальний платника ПДВ  

 
Додатки:  

1. Положення про лабораторію 
2. Паспорт лабораторії 
3. Настанова з якості 
4. Проект сфери процесів вимірювань 
5. Формуляр 

 
     

(Посада керівника)  (Підпис)  (Ініціали, прізвище) 
Головний бухгалтер     
  (Підпис)  (Ініціали, прізвище) 
 
МП 
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ДОДАТОК Б 
(обов’язковий) 

Форма формуляра ВЛ 
 

Формуляр випробувальної (вимірювальної) лабораторії 
 
Заявник   
Юридична адреса, телефон, E-mail  
Керівник заявника  
Назва лабораторії (підрозділу), що вико-
нує вимірювання 

 

Адреса місцезнаходження лабораторії 
(підрозділу), що виконує вимірювання 

 

Керівник лабораторії (підрозділу), що ви-
конує вимірювання, телефон 

 

Відповідальний за забезпечення єдності 
вимірювань 

 

Відповідальний за забезпечення якості 
вимірювань 

 

Відомості щодо затвердження Положення 
про лабораторію (підрозділ) (дата затвер-
дження) 

 

Правовий статус. Адміністративна підпо-
рядкованість 

 

 
 
 
 
 
 

     
(Посада керівника заявника) (Підпис) (Ініціали, прізвище) 

 
МП 

9 
 



СОУ 74.9-00692009-001:2016 
 

ДОДАТОК В 
(обов’язковий) 

 
Форма проекту сфери процесів вимірювань 

 
Проект сфери процесів вимірювань (досліджень) 

 
 

(Назва випробувальної (вимірювальної) лабораторії) 

 

Показники 
об’єктів  

вимірювань 
Назви та опис об'єктів, вимірювань Діапазон 

вимірювань 

Похибка вимірю-
вань, оцінка точ-
ності результатів 

вимірювань 

1 2 3 4 
    
    
    

 
 

     
(Посада керівника) (Підпис) (Ініціали, прізвище) 

 
МП 
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ДОДАТОК Г 
(обов’язковий) 

 
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки 

  
Г 1 Положення про лабораторію 
Г 1.1 Положення про лабораторію повинно містити вступну частину, у якій наво-

диться назва лабораторії, сфера поширення цього положення і його зв'язок з іншими 
документами у системі керування вимірюванням, а також розділи: 

1) «Загальні положення». Якщо лабораторія є самостійним суб’єктом господарю-
вання (юридичною особою), у цьому розділі наводяться відомості щодо: 

– правового статусу лабораторії і її підпорядкованості; 
– документів, керуючись якими лабораторія здійснює свою діяльність (посилан-

ня на законодавство України, керівні документи, статут, організаційно-
методичні документи тощо); 

– порядку оплати проведення вимірювань, що виконуються заявником, та по-
рядку оплати праці фахівців; 

– наявності у лабораторії системи забезпечення якості виконання вимірювань; 
– порядку матеріально-технічного, юридичного та фінансового обслуговування 

лабораторії; 
– наявності у лабораторії приміщень, засобів вимірювальної техніки, випробу-

вального обладнання, організаційних, нормативних і методичних документів, 
що необхідні для виконання вимірювань відповідно до заявленого переліку 
сфери процесу вимірювань (додаток В); 

– порядку оформлення матеріалів за результатами вимірювань. 
Якщо лабораторія не є юридичною особою, а входить до складу підприємства 

(організації), то Положення про такий підрозділ повинно містити відомості пункти щодо: 
– юридичної та фінансової відповідальності цього підприємства (організації) за 

діяльність суб’єкта господарювання, виходячи з переліку сфери процесу вимі-
рювань; 

– чіткого розмежування відповідальності між керівництвом лабораторії  заявни-
ка і адміністрацією підприємства (організації) за об’єктивність і достовірність 
результатів процесів вимірювань; 

– невтручання адміністрації підприємства (організації) у поточну діяльність ла-
бораторії  підрозділу заявника при проведенні вимірювань; 

– процедури засвідчення печаткою підприємства (організації) підпису керівника 
лабораторії  підрозділу заявника на документах за результатами вимірювань; 

2) «Вимірювання, що виконуються лабораторією підрозділом», у якому наводить-
ся посилання на відповідний розділ паспорта підрозділу; 

3) «Структура та склад лабораторії», у якому наводяться: 
– організаційна структура лабораторії; 
– опис схеми управління та підпорядкованості; 
– порядок призначення та звільнення керівництва; 
– відомості щодо наявності фахівців, їхньої освіти, кваліфікації, досвіду роботи, 

та атестації цих фахівців і наявності посадових інструкцій; 
4) «Функції лабораторії», у якому наводяться функції, що виконує лабораторія; 
5) «Права лабораторії», у якому наводяться права лабораторії і її фахівців, від-

повідно до законодавства, стандартів і інших документів, що встановлюють правила 
проведення конкретних вимірювань; 
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6) «Обов’язки лабораторії», у якому наводяться обов’язки лабораторії перед Він-
ницькою регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини, яка прово-
дить оцінювання технічної компетентності; 

7) «Відповідальність лабораторії», у якому регламентується відповідальність ке-
рівника лабораторії і її працівників, що обумовлена виконанням лабораторією своїх фу-
нкцій; 

8) «Взаємодія лабораторії», у якому встановлюється порядок взаємодії лабора-
торії з Вінницькою регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини, яка 
проводить оцінювання технічної компетентності і іншими підприємствами та організаці-
ями. 

За потреби Положення про лабораторію може регламентувати інші аспекти її ді-
яльності, виходячи із специфіки конкретних вимірювань, на проведення яких вона оці-
нюється. 

Г 1.2 У Положенні про лабораторію інформацію щодо оснащеності заявника, пер-
соналу, що виконує вимірювання, наявності документів тощо слід подавати у вигляді 
посилань на паспорт лабораторії. 

Г 1.3 Положення про лабораторію затверджується керівником лабораторії. 
Якщо лабораторія не є юридичною особою, а входить до складу організації як 

структурний підрозділ, то Положення про підрозділ затверджується керівником цієї ор-
ганізації. 

Г 2 Паспорт лабораторії  
Г 2.1 Паспорт лабораторії повинен містити докладну інформацію щодо: 
– лабораторії, а також організації, до складу якої входить лабораторія як струк-

турний підрозділ (якщо заявник не є юридичною особою); 
– вимірювань, що виконуються підрозділом; 
– кадрового складу працівників, що виконують вимірювання; 
– наявності у лабораторії приміщень та їх стану; 
– наявності еталонів, засобів вимірювальної техніки, випробувального і допомі-

жного обладнання і їх стану; 
– наявності організаційних, нормативних і методичних документів. 
Г 2.2 Інформація щодо лабораторії (адреса, телефон, банківські реквізити тощо) 

наводиться у вступній частині, а інша інформація – у відповідних розділах паспорта та в 
додатках до нього.  

Інформацію рекомендується подавати за формами 1–7, що наведені нижче. 
Г 2.3 Паспорт лабораторії затверджується керівником лабораторії. 
Якщо лабораторія не є юридичною особою, а входить до складу організації як 

структурний підрозділ, то паспорт затверджується керівником цієї організації. 
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Форма 1 – Інформація щодо наявності приміщень та їх стану 
 

Назва  
підрозділу, який 
проводить вимі-
рювання (дослі-

дження)  

Кількість 
приміщень, 

загальна 
площа і 

площа кож-
ного примі-
щення, м2 

Кліматичні 
умови, ная-
вні в примі-

щеннях  Освіт-
леність 

на робо-
чих міс-

цях,  
лк 

Рівень Наявність спе-
ціалізованого 
обладнання 
(вентиляція, 
кондиціонер, 

каналізація, за-
землення  

тощо) 

тем-
пе-
ра-

тура, 
0С 

во-
ло-

гість, 
% 

шуму, 
dВА 

вмісту то-
ксичних 

речовин у 
повітрі 
робочої 
зони,% 

або мг/мЗ 

електро-
магнітних  

завад  
мкВ/м; 
мкВт/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Форма 2 – Інформація щодо фахівців, які здійснюють вимірювання 

Назва 
підроз-

ділу 

Посада, прізвище, 
ініціали 

Освіта, фах, рік закінчення 
навчального закладу 

Досвід з проведення 
вимірювань, роки 

Наявність  
посадової  
інструкції 

1 2 3 4 5 
 

Форма 3 – Інформація щодо наявності організаційних, нормативних і методичних доку-
ментів 

Назва та позначення  
документів 

Вид вимірювань, під час про-
ведення яких застосовуються 

документи 

Назва підрозділу, де зберіга-
ються документи 

1 2 3 
 
Форма 4 – Інформація щодо наявності та стану випробувального і допоміжного обла-

днання 
 

Назва та 
умовне по-
значення 

обладнан-
ня 

Заводський або 
інвентарний 

номер 

Основні характерис-
тики 

Дата атес-
тації 

Дата насту-
пної атеста-

ції 

1 2 3 4 5 
 

Форма 5 – Інформація щодо наявності та стану засобів вимірювальної техніки 
 

Назва та  
умовне  

позначення ЗВТ 

Заводський 
номер 
ЗВТ 

Основні  
метрологічні  

характеристики ЗВТ 

Дата  
наступної 

повірки, ка-
лібрування 

ЗВТ 
1 2 3 4 
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Форма 6 – Відомості щодо об’єктів вимірювань (досліджень), методик виконання вимі-
рювань (досліджень) та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і стандартних зразків скла-
ду та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що використовуються під час проведення 
вимірювань 

Назва 
об’єктів 
вимірю-

вань 

Назва та по-
значення 

документа, 
що регламе-
нтує показ-
ники об’єкта 

Назва пока-
зника пока-

зника 
об’єкта, що 
вимірюєть-

ся 

Номінальне 
значення 

показника та 
допустиме 
відхилення 
від нього 

Назва та 
позначення 
методик 

виконання 
вимірю-

вань (дос-
ліджень) 

Діапазон ви-
мірювань та 
похибка ви-
мірювань 

Назва та 
умовне по-
значення 

ЗВТ СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Форма 7 – Інформація щодо наявності і стану стандартних зразків складу та властиво-
стей речовин і матеріалів (СЗ), що застосовуються під час проведення вимірювань 
та/або контролю працездатності засобів вимірювальної техніки  

Призначення СЗ 
Назва  

та умовне  
позначення СЗ 

Назва  
атестованої ха-
рактеристики 

Номінальне зна-
чення і похибка 
атестованої ха-
рактеристики 

Термін  
придатності СЗ 

1 2 3 4 5 
Примітка. У колонці 1 наводиться сфера застосування СЗ (градуювання засобів 
вимірювальної техніки, контроль правильності результатів вимірювань, атестація СЗ 
інших категорій тощо)  
 

Г 3 Настанова з якості 
Г 3.1 Настанова з якості, як правило, повинна містити комплексний опис підрозді-

лу заявника та організації (підприємства), до складу якої він входить, і порядку вико-
нання вимірювань. Коли інформація щодо підрозділу (лабораторії) заявника наведена в 
інших документах, що подані на оцінювання технічної компетентності, то в Настанові з 
якості повинні бути наведені посилання на ці документи. 

Г 3.2 Рекомендована структура Настанови з якості: 
– Призначення та сфера застосування; 
– Політика в сфері якості; 
– Загальні відомості про лабораторію; 
– Персонал лабораторії; 
– Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання; 
– Умови проведення вимірювань; 
– Процедури та методики проведення вимірювань; 
– Контроль за якістю проведення вимірювань, зберігання цих матеріалів; 
– Внутрішній аудит та оновлення. 
Структура настанови з якості конкретної лабораторії залежить від специфічних 

особливостей діяльності. 
При розробці настанови з якості слід використати рекомендації слід керуватись 

ДСТУ ISO 10012 та ДСТУ ISO/IEC 17025. 
Настанова з якості затверджується керівником лабораторії. 
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ДОДАТОК Д 
(довідковий) 

Перелік документів, які повинна мати ВЛ 
1) Положення про лабораторію. 
2) Настанова з якості. 
3) Паспорт лабораторії. 
4) Проект сфери процесів вимірювань. 
5) Документація, що регламентує технічні вимоги до об’єктів досліджень (про-

дукції, послуг та інше). 
6) Методики виконання процесів вимірювань. 
7) Робочі журнали, що містять розрахункові дані і порядок розрахунків, резуль-

тати процесів вимірювань. 
8) Протоколи вимірювання кліматичних умов, освітленості, шуму, електромаг-

нітних завад та вмісту токсичних речовин у повітрі робочої зони приміщень 
лабораторії. 

9) Документальне засвідчення контролю якості процесів вимірювань. 
10) Реєстраційні документи на обладнання, які містять такі відомості: назва та 

вид обладнання; заводський номер; паспорт; документи з експлуатації та 
технічного обслуговування випробувального обладнання та засобів вимірю-
вальної техніки; дані щодо атестації та повірки, калібрування. 

11) Журнал контролю стану навколишнього середовища. 
12) Штатний розклад. 
13) Посадові інструкції. 
14) Матеріали, які засвідчують необхідний рівень компетентності фахівців. 
15) Інструкції з охорони праці. 
16) Актуалізовані нормативні та інші документи відповідно до форми 3 паспорта. 
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ДОДАТОК Е 
(обов’язковий)  

Форма висновку за результатами експертизи наданих заявником документів ВЛ 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Вінницька регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Вінницької регіональної держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини 
_______________ _______________ 
           (Підпис)                         (Ініціали, прізвище) 
 «_____»   _____________ 201__ р. 

М П 

Експертний висновок 
за результатами експертизи комплекту документів  

 
(Назва випробувальної лабораторії) 

наданих для підтвердження технічної компетентності у сфері випробувань (досліджень) 
 
1.    

 (Посада фахівця)  (Ініціали, прізвище) 

проведена експертиза комплекту документів випробувальної лабораторії (далі – ВЛ), 
поданих з заявкою № ______ від «___» _________ 201__р. на підтвердження технічної 
компетентності у сфері  вимірювань (досліджень). 

2 На експертизу поданий комплект документів: 
− формуляр ВЛ; 
− положення про лабораторію; 
− настанова з якості;  
− проект сфери процесів вимірювань; 
− паспорт лабораторії; 
−  
−  
−  
−  
3 За результатами проведеної експертизи встановлено, що документи та їх зміст 

відповідають/не відповідають (вказати потрібне) вимогам СОУ 74.9-00692009-
001:2016 

4. На підставі результатів проведеної експертизи Вінницька РДЛВМ вважає за 
доцільне роботу з оцінки технічної компетентності вимірювальної лабораторії продов-
жити/ не продовжити. 

     
(Посада фахівця)  (Підпис)  (Ініціали, прізвище) 

 
 

Сторінка ___ з _____ 
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ДОДАТОК Ж 
(обов’язковий)  

Форма програми обстеження ВЛ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Вінницької регіональної держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини 
_______________ _______________ 
           (Підпис)                         (Ініціали, прізвище) 
 «_____»   _____________ 201__ р. 

М П 

 

ПРОГРАМА 
обстеження випробувальної лабораторії з метою підтвердження технічної  

компетентності  
 

 
(Назва лабораторії, адреса) 

 
1 Підстава: наказ директора Вінницької РДЛВМ від (дата, номер). 
2 Мета обстеження: перевірка відповідності випробувальної лабораторії критері-

ям оцінювання технічної компетентності відповідно до вимог  
СОУ 74.9-00692009-001:2016 «Оцінювання технічної компетентності випробувальних 
лабораторій. Вимоги та порядок проведення». 

3 Місце проведення обстеження: 
 

(Назва лабораторії, адреса) 
4 Оцінювання відповідності випробувальної лабораторії критеріям технічної ком-

петентності здійснюється шляхом перевірки реального стану організації діяльності ВЛ, 
документації випробувальної лабораторії та елементів системи управління. 

4.1 Юридичний статус та незалежність. 
4.2 Внутрішня організація. 
4.3 Документація ВЛ. 
4.4 Забезпечення якості ресурсів. 
4.5 Компетентність персоналу. 
4.6 Приміщення та умови середовища. 
4.7 Методики виконання вимірювань. 
4.8 Обладнання, простежуваність вимірювань. 
4.9 Забезпечення якості результатів вимірювань (досліджень). 
4.10 Звітування про результати. 
 
(При потребі зміст перевірок по розділах 4.1 – 4.10 розкривається). 
 
 
Голова комісії (Підпис. Посада, ініціали, дата) 

 

17 
 



СОУ 74.9-00692009-001:2016 
 

ДОДАТОК К 
(обов’язковий) 

Форма акту обстеження ВЛ 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Вінницька регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

Акт 
за результатами обстеження випробувальної(вимірювальної) лабораторії 

1. Комісія з обстеження вимірювальної лабораторії  
 

для визначення її відповідності критеріям оцінювання технічної компетентності щодо 
виконання процесів випробувань (досліджень) відповідно до проекту сфери процесів 
вимірювань у складі: 
 

(Посади, прізвища, ініціали) 

призначена наказом директора Вінницької регіональної державної лабораторії ветери-
нарної медицини від «__» _________ 20__ р. № _____,  
у період з «__» __________ 20__ р., по «__» __________ 20__ р., провела оцінювання 
відповідності 

вимогам СОУ 74.9-00692009-001:2016 «Оцінювання технічної компетентності випробу-
вальних лабораторій. Вимоги та порядок проведення», на добровільних засадах, на пі-
дставі заявки 
 

(Назва заявника) 
2. За результатами оцінювання встановлено: 

 
(Результати оцінювання відповідності заявника вимогам розділу 6) 

 
(Перелік недоліків, які виявлені під час оцінювання) 

 
(Пропозиції, спрямовані на підвищення якості вимірювань) 

3. За результатами оцінювання комісія вважає за доцільне визнати (не визнати) 
технічну компетентність 

щодо виконання процесів випробувань (досліджень) у заявленій сфері та видати свідо-
цтво терміном на ___ роки. 
Встановити періодичність перевірки лабораторії з метою підтвердження визнання її те-
хнічної компетентності 

Недоліки, що виявлені, усунути і до «___» ___________ 20__ р. подати звіт про їх 
усунення до ВРДЛВМ. 
Додатки: 1  Протоколи результатів вимірювань показників контрольних зразків. 

       2  Програма перевірки. 
Оцінювання проводили:  
Голова комісії       

  (Посада)  (Підпис)  (Ініціали,прізвище) 

Члени комісії       
  (Посада)  (Підпис)  (Ініціали,прізвище) 

З актом ознайомлений та один примірник отримав: 
     

(Посада керівника заявника)  (Підпис)  (Ініціали,прізвище) 

                                                               МП 

(Назва лабораторії, адреса) 

 
(Назва лабораторії) 

 
(Назва лабораторії) 
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ДОДАТОК Л 
(обов’язковий) 

Форма свідоцтва про визнання технічної компетентності ВЛ 

 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ВІННИЦЬКА  

РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  
БАЗОВА ОРГАНІЗАЦІЯ  

МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

СВІДОЦТВО 

№ ________      Видане   « __ » _____ 20__ р. 
       Чинне до « __ » _____ 20__ р. 
 

Це свідоцтво засвідчує технічну компетентність  

 
(Назва лабораторії) 

 
(Адреса лабораторії) 

Відповідно до вимог СОУ 74.9-00692009-001:2016 у сфері: 
 

(Скорочений, узагальнений перелік процесів вимірювань (досліджень)) 
 
 
 
Сфера процесів вимірювань, на які поширюється свідоцтво, визначена додатком, який є 

невід’ємною частиною свідоцтва і складається з _____ аркушів. 

 
 
Директор ВРДЛВМ   
 (Підпис) (Ініціали, прізвище) 

 
МП 
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ДОДАТОК М 
(обов’язковий) 

 
Форма додатку до свідоцтва 

 
 

Аркуш _____ Аркушів ____ 
Додаток до свідоцтва 
Від ______ 20 __ р. № ______ 

 
 
 

Сфера процесів вимірювань 

 
(Назва лабораторії) 

 

Показники 
об’єктів  

вимірювань 
Назви та опис об'єктів, вимірювань Діапазон 

вимірювань 

Похибка вимірю-
вань, оцінка точ-
ності результатів 

вимірювань 

1 2 3 4 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ВРДЛВМ   
 (Підпис) (Ініціали, прізвище) 

 
МП 
 
Підписом та печаткою засвідчується кожен аркуш Сфери процесів вимірювань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сторінка __ Сторінок __ 
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