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1 Загальні положення 

1.1 Положення про випробувальний центр Вінницької регіональної державної лабора-

торії ветеринарної медицини (надалі  Положення про ВЦ) розповсюджується на діяльність 

випробувального центру Вінницької регіональної державної лабораторії ветеринарної меди-

цини (надалі  ВЦ). 

1.2 Положення про ВЦ встановлює вимоги до ВЦ, його структури, складу, функцій, 

прав, обов'язків, відповідальності, порядку взаємодії з Органами з підтвердження відповід-

ності, підприємствами та іншими організаціями під час проведення випробувань (дослі-

джень) відповідно до сфери акредитації. 

Вимоги Положення про ВЦ обов'язкові для всіх співробітників ВЦ. 

1.3 Положення про ВЦ розроблено у відповідності до вимог стандарту  

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібру-

вальних лабораторій». 

1.4 ВЦ створений на підставі наказу директора Вінницької обласної державної лабора-

торії ветеринарної медицини № 24-в від 10.09.2003р. для проведення випробувань харчової 

та сільськогосподарської продукції (надалі – об’єктів випробувань) на відповідність вимогам 

законодавчих та нормативних документів (надалі НД) з метою оцінки відповідності щодо 

показників якості та безпеки. Його майнове та фінансове забезпечення здійснює Вінницька 

регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини (надалі ВРДЛВМ). 

1.5 Повноваження ВЦ стосовно випробувань та досліджень встановлені Атестатом про 

акредитацію, яким Національне агентство з акредитації України засвідчує компетентність 

ВЦ в обсязі, визначеному Сферою акредитації, яка є додатком до Атестата. 

Відомості про номенклатуру продукції, об’єкти досліджень  і види випробувань (дослі-

джень), що проводяться ВЦ, а також перелік нормативних, керівних та методичних докумен-

тів, в яких встановлено вимоги до продукції і методів випробувань (досліджень), наведено в 

«Паспорті ВЦ». 

1.6 ВЦ входить до складу ВРДЛВМ, яка є самостійною правовою одиницею з юридич-

ною відповідальністю відповідно до законодавства України. 

 ВРДЛВМ є незалежним органом з оцінювання відповідності, так як не є розробником, 

виробником, постачальником чи споживачем продукції. Директор ВРДЛВМ несе повну 

юридичну та фінансову відповідальність за діяльність ВЦ і не втручається в процес прове-

дення випробувань (досліджень), забезпечення об’єктивності отриманих результатів, не чи-

нячи впливу на діяльність ВЦ та його висновки за результатами випробувань (досліджень). 

Діяльністю ВЦ керує його завідуючий, який несе повну відповідальність за результати робо-

ти. В період відсутності завідуючого ВЦ його обов’язки виконує завідуючий хіміко-

токсикологічного відділу. 

Призначення та звільнення завідуючого ВЦ здійснюється за наказом директора 

ВРДЛВМ. 

Завідуючому ВЦ надається право завіряти свій підпис на документах за результатами 

випробувань (досліджень) печаткою РДЛВМ. 
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1.7 Організаційна структура ВЦ, його адміністративна підпорядкованість, фінансовий 

стан та система оплати праці співробітників виключають можливість учинення тиску на 

співробітників ВЦ, що може вплинути на висновки чи результати робіт з випробувань про-

дукції. 

1.8 Оплата праці співробітників ВЦ здійснюється відповідно до штатного розкладу 

працівників, затвердженого начальником Головного управління ветеринарної медицини у 

Вінницькій області. 

1.9 ВЦ у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими 

актами та керівними документами Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Положенням про ВРДЛВМ,  Настановою з якості ВЦ та цим Положенням про ВЦ. 

1.10 Матеріально-технічне, юридичне та фінансове обслуговування ВЦ здійснюється 

відповідними службами ВРДЛВМ. 

1.11 Забезпечення якості проведення випробувань (досліджень) здійснюється застосу-

ванням системи управління, яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 і регла-

ментована Настановою з якості та іншими документами системи. 

1.12 Контроль відповідності діяльності ВЦ умовам акредитації здійснює Національне 

агентство з акредитації України. 

2 Структура  

2.1 До складу ВЦ входять підрозділи: 

‒ відділ ветеринарно-санітарної експертизи; 

‒ бактеріологічний відділ; 

‒ хіміко-токсикологічний відділ; 

‒ радіологічний відділ; 

‒ патоморфологічний відділ; 

‒ вірусологічний відділ; 

‒ імунологічний відділ; 

‒ паразитологічний відділ; 

‒ відділ метрологічного нагляду та контролю. 

Всі відділи виділені за видами випробувань (досліджень) і підпорядковані завідуючим 

відділами. Місце ВЦ в організаційній структурі ВРДЛВМ і функціональна підпорядкованість 

ВЦ вказана у додатку А. 

3 Функції  

3.1 Основною функцією ВЦ є проведення випробувань (досліджень) в межах, встанов-

лених сферою акредитації з гарантованим забезпеченням необхідної точності та вірогідності 

результатів, відповідно до регламентованих вимог, а саме: 

‒ випробування харчової та сільськогосподарської продукції і сировини з метою 

оцінки відповідності продукції за дорученням органів з оцінки відповідності, за 

замовленнями виробників продукції, за зверненнями громадян або органів влади 

чи місцевого самоврядування; 

‒ дослідження зернових культур, комбікормів та шротів; 
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‒ дослідження з метою діагностики хвороб тварин, птиці, риби, а також інші дослі-

дження у сфері ветеринарної медицини в межах повноважень Державної ветери-

нарної та фітосанітарної служби України. 

3.2 Функціями ВЦ є надання звітності щодо результатів випробувань, оформлення про-

токолів випробувань, висновків згідно до вимог, встановлених НД. 

3.3 ВЦ, як акредитований НААУ випробувальний центр, може брати участь у прове-

денні: 

 арбітражних випробувань; 

 робіт, за результатами яких можуть застосовуватись санкції під час контролю про-

дукції або параметрів навколишнього середовища; 

 робіт з перевірки діяльності інших акредитованих лабораторій. 

3.4 Удосконалення методів проведення випробувань, розробка нових методик випробу-

вань та атестація їх у встановленому порядку. 

3.5 За дорученням директора ВРДЛВМ ВЦ може виконувати інші види робіт в межах 

компетенції. 

4 Персонал  

4.1 Персонал ВЦ має професійну підготовку, кваліфікацію та досвід роботи щодо про-

ведення випробувань (досліджень) у сфері акредитації. Кожен співробітник має посадову ін-

струкцію, яка встановлює функції, обов'язки, права та відповідальність, вимоги до освіти, те-

хнічних знань та компетентності. Посадові інструкції, затверджені директором ВРДЛВМ у 

встановленому порядку, знаходяться у працівників і у керівників структурних підрозділів та 

у завідувача кадрами. Особові справи співробітників ВЦ ведуться і зберігаються провідним 

фахівцем з управління персоналом. 

4.2 Підбір кадрів проводиться відповідно до штатного розкладу з врахуванням освіти, 

кваліфікації та досвіду роботи. На посади ветлікарів, провідних інженерів, інженерів та ла-

борантів призначаються фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою. Прийом на ро-

боту проводиться з встановленням випробувального строку – 1-3 місяці. При призначенні на 

роботу ветлікарі, провідні інженери, інженери та лаборанти проходять обов’язкове стажу-

вання на робочому місці або, за погодженням, в іншій організації. Специфічні завдання до-

ручаються працівникам з урахуванням відповідної освіти, підготовленості, досвіду та прояв-

леної майстерності. 

4.3 Співробітники, які безпосередньо беруть участь у проведенні випробувань, атесто-

вані на право проведення конкретних випробувань відповідно до діючого у ВРДЛВМ поряд-

ку атестації. Періодичність атестації – 5 років. 

4.4 У ВЦ забезпечується можливість підвищення кваліфікації персоналу відповідно до 

затвердженого плану. Постійне підтримання високого рівня якості випробувань та підви-

щення кваліфікації фахівців ВЦ забезпечується також шляхом технічного навчання в науко-

во-дослідних інститутах, участю в міжлабораторних порівняльних випробуваннях, у науко-

во-технічних семінарах та вивчення досвіду в інших акредитованих випробувальних лабора-

торіях. 
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4.5 Відомості про кадровий склад і кваліфікацію фахівців ВЦ наведено в «Паспорті 

ВЦ». 

5 Матеріально-технічне забезпечення  

5.1 ВЦ забезпечений випробувальним обладнанням (надалі ВО) і засобами вимірюва-

льної техніки (надалі ЗВТ), які необхідні для проведення випробувань в обсягу та за метода-

ми відповідно до сфери акредитації. 

5.2 Все обладнання повинне утримуватись в умовах, що забезпечують їх зберігання та 

захист від пошкоджень і передчасного зношування. Технічне обслуговування обладнання 

виконується відповідно до технічної документації, яка є в розпорядженні ВЦ. 

 Періодична атестація ВО здійснюється відповідно до графіка атестації. 

ЗВТ проходять калібрування у акредитованих метрологічних центрах з встановленою 

періодичністю. 

5.3 Відомості про оснащення ЗВТ і ВО наведено в «Паспорті ВЦ». 

5.4 ВЦ повинен забезпечений актуалізованою документацією, що включає: 

 НД, які встановлюють технічні вимоги до продукції, що випробовується, та методи 

її випробувань;  

 документи, що стосуються підтримання в належному стані ВО та ЗВТ (паспорти, 

методики атестації, експлуатаційні документи); 

 документи, що визначають порядок зберігання інформації та результатів випробу-

вань (протоколи, робочі звіти, журнали реєстрації). 

5.5 Приміщення, в яких проводяться випробування, відповідають вимогам методик ви-

пробувань, щодо виробничої площі, стану та умов (температури, вологості, чистоти повітря, 

освітлення, звуко- та віброізоляції, захисту від електромагнітного випромінювання та інших 

полів), а також санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та охорони навколиш-

нього середовища. Відомості про виробничі приміщення наведено в «Паспорті ВЦ». 

6 Права  

6.1 ВЦ має право: 

 вказувати у рекламних матеріалах та різних документах (у т.ч. тих, що містять у со-

бі результати випробувань), що він акредитований НААУ; 

 проводити випробування в тому числі і закордонних зразків (видів) продукції в ме-

жах сфери акредитації; 

 визначати необхідні терміни проведення випробувань продукції; 

 встановлювати форму звітних документів за результатами випробувань (дослі-

джень) відповідно до чинних законодавчих вимог та вимог стандарту  

ДСТУ ISO/IEC 17025; 

 підвищувати кваліфікацію фахівців ВЦ у різних навчальних закладах та науково-

дослідних інститутах як в Україні, так і за її межами; 

 брати участь у співробітництві та обміні досвідом з вітчизняними та зарубіжними 

випробувальними лабораторіями. 
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7 Обов'язки ВЦ 

7.1 Постійно підтримувати відповідність умовам акредитації. 

7.2 Забезпечувати вірогідність, об'єктивність та точність результатів випробувань (дос-

ліджень). 

7.3 Приймати на випробування тільки ті зразки, що ідентифіковані на відповідність НД 

на них. 

7.4 Заявляти про акредитацію тільки з тих випробувань (досліджень), що входять до 

сфери акредитації. 

7.5 Вести облік всіх пред'явлених претензій та рекламацій за результатами випробувань 

(досліджень). 

7.6 Інформувати органи, що доручили ВЦ проведення випробувань (досліджень) про-

дукції, про одержані результати. 

7.7 Не використовувати права акредитованого ВЦ після закінчення терміну дії атестата 

акредитації. 

7.8 Підтримувати в належному стані ВО та ЗВТ, забезпечувати їх своєчасну атестацію 

та калібрування. 

7.9 Встановити та підтримувати порядок реєстрації даних про випробування (дослі-

дження), який забезпечує: 

 реєстрацію результатів первинних вимірювань та можливість їх простежування; 

 реєстрацію розрахунків та інших даних; 

 ідентифікацію фахівців, що отримали, готували зразок та проводили випробування 

(дослідження); 

 зберігання усієї документації, що стосується випробувань (досліджень) із зазначен-

ням терміну їх зберігання. 

7.10 Підтримувати умови зберігання документації за результатами випробувань (дослі-

джень), що гарантують її збереженість та дотримання вимог конфіденційності. 

7.11 Постійно проводити діяльність з забезпечення якості випробувань відповідно до 

вимог документації системи управління. 

7.12 Щодо Національного агентства з акредитації України  ВЦ зобов'язаний: 

 забезпечувати доступ до приміщень для перевірок відповідності вимогам акредита-

ції та (або) спостереження за виконанням робіт з випробувань (досліджень), надава-

ти можливість ознайомлення з результатами внутрішніх перевірок системи забезпе-

чення якості випробувань або перевірок на якість проведення випробувань; 

 брати участь у проведенні робіт із зарубіжного та міжнародного визнання акредито-

ваних лабораторій; 

 проводити випробування  під час здійснення періодичних перевірок щодо підтвер-

дження відповідності вимогам акредитації; 

 своєчасно сплачувати витрати, що пов`язані з проведенням акредитації та  інспек-

ційного нагляду; 

 надавати в разі необхідності та за погодженістю із замовником зразки продукції, що 

випробовуються, для проведення порівняльних випробувань (досліджень) в інших 
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лабораторіях; 

 брати участь в міжлабораторних порівняльних випробуваннях (дослідженнях); 

 погоджувати з НААУ зміни в статусі, а також інформувати його про зміни в струк-

турі, технічній оснащеності, стандартах та інших нормативних документах, що мо-

жуть вплинути на точність, об'єктивність та достовірність результатів випробувань 

або на сферу діяльності відділу, що визначена при акредитації; 

 надавати звіти про власну діяльність. 

7.12 Щодо замовників акредитований ВЦ зобов'язаний: 

 з дозволу завідуючого ВЦ надавати замовникові  можливість спостереження за ви-

пробуваннями, що проводяться для нього; 

 дотримуватись встановлених термінів проведення випробувань; 

 забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продук-

ції. 

8 Відповідальність 

8.1 Завідуючий ВЦ та завідуючі відділами відповідають за: 

 виконання обов'язків відповідно до цього Положення; 

 достовірність результатів випробувань (досліджень); 

 повноту та правильність проведення випробувань (досліджень); 

 організацію звітності та реєстрацію результатів випробувань (досліджень); 

 дотримання конфіденційності інформації щодо проведення випробувань (дослі-

джень) та їх результатів; 

 використання при проведенні випробувань (досліджень) тільки атестованого ВО та 

каліброваних ЗВТ; 

 дотримання встановлених термінів проведення випробувань (досліджень); 

 виконання встановлених у НД правил відбору, зберігання та утилізації зразків про-

дукції що підлягала випробуванням (дослідженням); 

 своєчасне проведення чергової акредитації на право проведення випробувань (дос-

ліджень); 

 виконання вимог охорони праці. 

8.2 Фахівці ВЦ несуть відповідальність за виконання функцій та обов'язків відповідно 

до посадових інструкцій. 

9 Взаємодії 

9.1 В своїй діяльності ВЦ взаємодіє з НААУ через директора ВРДЛВМ. 

9.2 Взаємодія з НААУ здійснюється за такими напрямками: 

 підготовка до акредитації; 

 здійснення періодичних перевірок щодо підтвердження відповідності вимогам ак-

редитації. 
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9.3 Взаємодія з іншими організаціями та підприємствами здійснюється за рішенням ди-

ректора ВРДЛВМ за такими напрямками: 

 організація та участь у конференціях, семінарах з тематикою відповідно до встанов-

леної сфери діяльності; 

 організація та проведення експертизи методик випробувань (досліджень) в сфері 

акредитації. 

9.4 ВЦ здійснює взаємодію з іншими відділами ВРДЛВМ: 

 бухгалтерського обліку; 

 відповідальним за матеріально-технічне забезпечення; 

 провідним фахівцем з управління персоналом. 

10  Підряди  

10.1 ВЦ не укладає субпідрядні угоди на проведення випробувань, виконує всі роботи з 

випробувань (досліджень) відповідно до сфери акредитації самостійно. 

10.2 ВЦ не використовує ВО та ЗВТ, що належать іншим організаціям. 

11 Контроль за діяльністю ВЦ 

11.1 Контроль за діяльністю ВЦ здійснює НААУ. Він здійснюється шляхом: 

 періодичних перевірок діяльності ВЦ  комісією, призначеною НААУ; 

 надання ВЦ у НААУ регулярної інформації щодо якості здійснюваних випробувань, 

щодо порівняльних випробувань (якщо вони проводяться), щодо результатів періо-

дичних внутрішніх перевірок системи управління якістю, щодо претензій замовни-

ків ВЦ та інше. 

11.2 Умови контролю за діяльністю ВЦ визначається під час прийняття рішення щодо 

акредитації ВЦ, а його проведення оформлюється окремим договором. 

12 Інші аспекти діяльності ВЦ 

12.1 ВЦ може проводити: 

 випробування (дослідження) за дорученнями органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

 випробування (дослідження) за заявками замовника або за угодами, у відповідності 

до сфери акредитації. 

13 Зупинка або скасування атестата акредитації ВЦ 

13.1 Акредитація ВЦ може бути достроково зупинена або скасована у таких випадках: 

 невідповідність діяльності ВЦ вимогам, що пред'являються до акредитованих ви-

пробувальних лабораторій; 

 у разі самостійного рішення ВЦ щодо дострокового закінчення його акредитації. 
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