
 
 

  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Директор ТОВ «ТЕСКО», 

Керівник ООВ «ТЕСКО» 
 

____________В.В. Папазов 

04.08.2017 р. 

 
 

ПОРЯДОК 
СЕРТИФІКАЦІЇ (ОЦІНКИ)  

СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ  

ДСТУ ISO 50001:2014, ISO 50001:2011 
 
 
 
 
 

OC-07 

Редакція 03 

 
Термін введення: 04.08.2017 

 

Погоджено:  

Заступник директора:  Іхно О. С. 

04.08.2017р. 

  

Розроблено:  

 Міцай Н. І. 

04.08.2017р. 

 

 

 

КИЇВ - 2017р. 

Захист авторських прав документів СУЯ ТОВ «ТЕСКО» 

Цей документ не може бути повністю або частково використано без письмової згоди з ТОВ «ТЕСКО».  



 

OC-07 

Порядок сертифікації  

систем енергетичного менеджменту 

Зміна №0 Редакція 03 

Сторінка 2 / 12 04.08.2017 

 
 

ЗМІСТ 

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ...................................................................................................................... 3 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ................................................................................... 3 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ............................................................................................................................ 4 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СЕМ .................................................................................... 4 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ....................................................................... 8 

6. ПОРЯДОК ВІДБОРУ З БЕЗЛІЧІ ОБ’ЄКТІВ ............................................................................................. 8 

7. НАГЛЯД ЗА СЕРТИФІКОВАНИМИ СЕМ ................................................................................................. 8 

8. ПОСИЛАННЯ НА СЕРТИФІКАЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ .................................................... 9 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКОВАНОЇ СЕМ .................................................................................... 9 

ТА В ІСНУЮЧУ НОРМАТИВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ НА СЕМ ................................................................... 9 

10. НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТА ........................................................................... 9 

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ............................................................................................................... 10 

12. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ ................................................................................................................ 10 

13. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ СЕМ ............................................................................... 10 

14. ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ ................................................................................................................ 111 

15. ТАБЛИЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН .............................................................................................................. 121 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OC-07 

Порядок сертифікації  

систем енергетичного менеджменту 

Зміна №0 Редакція 03 

Сторінка 3 / 12 04.08.2017 

 
 

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1  Цей Порядок встановлює основні принципи, вимоги та порядок проведення Органом з 
сертифікації ТОВ “ТЕСКО” (далі ОС) аудиту та сертифікації систем енергетичного менеджменту 
(далі СЕМ) на відповідність вимогам діючих версій ДСТУ ISO 50001 «Енергозбереження. 
Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання», та ISO 50001 
«Energy management systems -- Requirements with guidance for use». 

 

1.2. Цей документ призначено для використання під час здійснення робіт з сертифікації  та 
аудиту систем енергетичного менеджменту (далі сертифікації) і є обов'язковим для всіх органів, 
установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, структурних підрозділів та 
осіб, що беруть участь в роботі з сертифікації систем енергетичного менеджменту, які виконує 
ОС. 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
2.1. Порядок розроблений на підставі наступних нормативних документів:  

ДСТУ ISO 9000 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000, 
IDT)  
ДСТУ ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги,  
ISO 9001 Quality management systems – Requirements; 
ДСТУ ISO/IEC 17000 Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи (ISO/IEC 
17000, ІDT); 
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і 
сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги; 
ISO/IEC 17021 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of 
management systems (Оцінювання вiдповiдностi. Вимоги до органів, які провадять аудит i 
сертифiкацiю систем управління); 
ДСТУ ISO 50001 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та 
настанова щодо використання, 
ISO 50001 Energy management systems – Requirements with guidance for use; 
ДСТУ ISO 50002 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення, 
ISO 50002 Energy audits –Requirements with guidance for use; 
ДСТУ ISO 50003 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і 
сертифікацію систем енергетичного менеджменту, 
ISO 50003 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification 
of energy management systems; 
ДСТУ ISO 50004 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, 
супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту, 
ISO 50004 Energy management systems – Guidance for the implementation, maintenance and 
improvement of an energy management system; 
ДСТУ ISO 50006 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної 
енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників 
енергоефективності. Загальні положення та настанова, 
ISO 50006 Energy management systems – Measuring energy performance using energy baselines 
(EnB) and energy performance indicators (EnPI) -- General principles and guidance; 
ДСТУ ISO 50015 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня 
досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова 
ISO 50015 Energy management systems – Measurement and verification of energy performance of 
organizations -- General principles and guidance, 
з урахуванням положень стандартів серій ДСТУ ІS0 19011, ІS0/IEC 17021, ІS0/IEC 17021-1 
IAF MD 5:2015 «IAF Mandatory Document. Determination of audit time of quality and environmental 
management systems» (Обов’язковий Документ IAF. Визначення часу аудиту систем 
менеджменту якості та навколишнього середовища). 

 
2.2. У Порядку проведено посилання на такі документи системи  якості (далі-ДСЯ) ОС: 

PR4.1-02 – «Розгляд скарг та апеляцій»;  
IN1.1-01 – «Забезпечення конфіденційності інформації»; 
IN3.2-01 – «Програма  проведення аудиту систем управління»; 
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IN3.2-02 – «План проведення аудиту систем управління»; 
IN3.2-03 «Проведення аудиту на підприємствах методом вибіркового контролю» 
F2.1-05 – «Відомості про персонал»; 
F3.1-18 – «Заявка на проведення сертифікації СЕМ»; 
F3.1-19 – «Опитувальна анкета для проведення  перевірки СЕМ»; 
F3.2-02 – «Наказ на призначення комісії»;  
F3.2-03 – «Акт аналізу наданої документації» 
F3.2-10 – «Рішення за заявкою щодо сертифікації СЕМ»;  
F3.2-11 – «Програма щодо сертифікації СЕМ»; 
F3.3-13 – «Висновок за результатами попередньої оцінки системи енергоменеджменту; 
опитувальної анкети»; 
F3.3-14 – «План аудиту СЕМ»;  
F3.3-07 – «Протокол попередньої наради»; 
F3.3-08 – «Протокол заключної наради»; 
F3.4-07 – «Звіт за результатами проведеної перевірки СЕМ»; 
F3.5-20 – «Макет сертифікату на ДСТУ ISO 50001 та ISO 50001»; 
F3.5-19 – «Рішення щодо реєстрації сертифікату про відповідність ДСТУ ISO 50001, ISO 
50001»; 
F3.6-03 – «Графік проведення аудиту СЕМ». 

 

2.3. Використані в цьому Порядку основні поняття, терміни та їх визначення відповідають 
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, ДСТУ ISO 50001, ISO 50001, ДСТУ ISO 50002, ISO 50002 та 
ДСТУ ISO 50003, ISO 50003. 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
3.1. Цей порядок визначає додаткові вимоги до зазначених в ОС-03 для процедури 

сертифікації СЕМ. 
3.2. Сертифікація систем енергетичного менеджменту (далі - СЕМ) проводиться за 

ініціативою Заявника (Замовника) чи уповноваженою ним особою, згідно заявки на 
сертифікацію СЕМ за ДСТУ ISO 50001 чи ISO 50001 у відповідності з рішенням ОС. 

3.3. ОС надає послуги з сертифікації СЕМ, у закріплених за ОС сферах акредитації, усім 
організаціям, підприємствам та іншим господарюючим суб'єктам, незалежно від їх 
підпорядкованості, місцезнаходження та форм власності, не допускаючи дій дискримінаційного 
характеру до будь-яких Заявників (Замовників). 

3.4. Заходи з сертифікації/оцінки відповідності є структуровані згідно відповідних 
задокументованих методик (процедур) та керуються таким чином, щоб зберігалась 
неупередженість. 

3.5. Об'єктами перевірок при сертифікації СЕМ є: 
- діяльність управління та забезпечення енергоефективності у відповідності до вимог 

ДСТУ ІS0 50001 або ISO 50001  та іншої додаткової документації з оцінки СЕМ; 
- стан об’єкта, що підлягає сертифікації, з точки зору безперервного покращення 

енергоефективності; 
- відповідність меж системи енергоефективності та енергетичної політики, що підлягає 

сертифікації (на підставі інформації з різних джерел). 
 
3.6. ОС несе повну відповідальність за додержання його персоналом, а також фахівцями 

та спеціалістами інших організацій, які залучаються ним до виконання робіт з сертифікації, 
комерційної або професійної таємниці стосовно конфіденційної інформації, яку вони отримують 
під час проведення робіт з сертифікації та забезпечує неупередженість залученого персоналу, 
шляхом підписання персоналом кодексу поведінки, оцінки ризиків щодо неупередженості та їх 
мінімізації. 

ОС не залучає до здійснення аудитів консалтингові організації з питань СЕМ. 
ОС не передає на умовах аутсорсингу роботи з сертифікації СУЯ і відповідно немає угод з 

органом, який надає аутсорсингові послуги з сертифікації СЕМ. 
3.7. ОС виконує діяльність з сертифікації СЕМ, використовуючи власні внутрішні ресурси 

або інші ресурси під своїм безпосереднім контролем, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 
17021-1. 

3.8. Вартість робіт, обсяги, терміни виконання, порядок оплати та відповідальність сторін 
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визначаються договорами між Заявником (Замовником) та ОС. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СЕМ 

4.1. Заявник (Замовник), який претендує на сертифікацію СЕМ подає в ОС відповідну 
заявку за наведеною в ДСЯ формою (F3.1-18).   

Заявка реєструється в режимі on-line в Автоматизованій базі даних ОС ТЕСКО (АРМ ОС 
ТЕСКО). 

4.2. Представник ОС проводить розгляд заявки, оцінює розташування Заявника 
(Замовника) достатність інформації про організацію-заявника та її систему менеджменту для 
розробки програми аудиту, вирішує будь-які відомі непорозуміння між органом з сертифікації та 
організацією-заявником, перевіряє компетентність і спроможність виконувати сертифікаційну 
діяльність, згідно заявки, оцінює бажану сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих 
ділянок організації-заявника, необхідну тривалість для проведення аудиту і будь-які інші 
питання, що впливають на процес сертифікації (мова, умови безпеки, загрози неупередженості 
тощо).  

Розгляд заявки проводить персонал призначений наказом ОС (F3.2-02). 
 На основі проаналізованої інформації обирається місце проведення сертифікації СЕМ та 

оформлюється акт аналізу наданої документації (F3.2-03), рішення за заявкою щодо 
сертифікації СЕМ (F3.2-10) та направляється Заявнику (Замовнику) разом з документами: 

• Опитувальну анкету та вихідні дані для перевірки СЕМ підприємства-заявника (F3.1-19); 
• Перелік документів, що надаються в ОС для проведення сертифікації СЕМ 

підприємства-заявника. Цей перелік складається з урахуванням специфіки виробництва 
Заявника (Замовника); 

• Договір на виконання робіт з сертифікації СЕМ, в якому вартість робіт з попередньої 
(заочної) оцінки може бути  встановлена, як вартість окремого етапу. 

Заявник (Замовник) заповнює опитувальну анкету, готує інші матеріали і направляє їх в 
ОС. 

4.3.  Щоб забезпечити відсутність конфлікту інтересів, ОС не залучає до аудиту або іншої 
сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той, що працює на керівних посадах, який 
здійснював консультування щодо СЕМ клієнта. Визнаним шляхом зменшення зазначеної 
загрози є те, що такий персонал не повинен залучатись мінімум впродовж двох років з дати 
закінчення консультування. 

4.4. Керівник ОС призначає наказом (F3.2-02) комісію для проведення оцінки СЕМ 
Заявника (Замовника) (надалі - комісія). Склад комісії визначається базуючись на 
компетентності персоналу, відповідних висновках та розглянутій інформації на попередньому 
етапі. При призначенні комісії та її голови враховується спеціалізація аудитора з сертифікації 
СЕМ, його спеціалізація як аудитора з сертифікації СУЯ, кваліфікація за дипломом та предмети, 
які аудитор вивчав за період здобування освіти, а також дані атестації та навчання, яке 
проходив аудитор. Тобто враховується повна кваліфікацію аудитора. Загальні відомості про 
кваліфікацію персоналу ведуться за формою F2.1-05 – «Відомості про персонал». ТОВ 
«ТЕСКО» проводить атестацію персоналу під час якої встановлює компетентність та 
спроможність проводити окремі види робіт для всього персоналу, що бере участь у 
сертифікації. За домовленістю до складу комісії можуть бути включені спеціалісти (фахівці) ТОВ 
«ТЕСКО» або інших підприємств, які не зацікавлені в результатах сертифікації СЕМ Заявника 
(Замовника). Залучення технічних експертів проводять з урахуванням їх компетентності. 
Аудитори-стажисти можуть бути включені в групу з аудиту в якості учасників, за умови, що 
аудитор призначений оцінювачем.  

Компетентним вважається персонал, який відповідає наступним мінімальним критеріям: 

 знання принципів, практики та техніки аудиту; 

 знання, які охоплюють відповідні професійні знання, описані в ДСТУ ISO/IEC 17021-1, а 
також загальні знання СЕМ, описані в таблиці 1 та таблиці 3 ДСТУ ISO 50003; 

 знання нормативних документів у сфері виробництва Заявника; 

 має достатні технічні знання та навички, практичну освіту та досвід роботи для 
підготовки професійного судження щодо відповідності системи енергетичного менеджменту 
критеріям аудиту;  

 розуміє технологію енерговикористання підприємства-заявника; 

 має компетентність, необхідну для оформлення сертифікатів та звітів для демонстрації 
проведеної оцінки відповідності; 
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 має компетентність, що відповідає критеріям, встановленим у PR2.1-01 «Управління 
персоналом». 

При визначенні розміру та складу групи з аудиту, беруться до уваги:  

 цілі аудиту, сферу, критерії та розрахунок тривалості аудиту; 

 чи є аудит скомбінованим, інтегрованим або спільним; 

 загальну компетентність групи з аудиту, необхідну  для досягнення цілей аудиту; 

 сертифікаційні вимоги (охоплюючи будь-які застосовні законодавчі, регламентуючи та 
договірні вимоги); 

 мову та культуру; 

 чи проводили члени групи з аудиту раніше аудит (консалтинг) СЕМ клієнта. 
4.5. З метою підготовки програми та плану аудиту голова комісії збирає необхідну 

інформацію щодо сфери діяльності СЕМ, процесів і розташування виробництва Заявника 
(Замовника), і пов'язаних законодавчих та регуляторних аспектів, а також їх відповідність 
(наприклад, якісні, законодавчі аспекти діяльності Заявника (Замовника), пов'язані ризики 
тощо), аналізує розподіл ресурсів для аудитів етапу 1 та 2, та визначає місця перевірки. 
Тривалість аудиту визначають відповідно до додатку А ДСТУ ISO 50003, та з урахуванням 
вимог п. 5.3 ДСТУ ISO 50003. 

У випадках, коли клієнт здійснює діяльність позмінно, заходи, що проходять у різні зміни 
беруться до уваги при розробці програми та плану аудиту. 

При розгалуженій структурі для проведення аудиту СЕМ клієнта, яка охоплює однакові 
види діяльності на різних виробничих об’єктах, ОС визначає розмір вибірки, щоб забезпечити 
належний аудит, згідно IN3.2-03 «Проведення аудиту на підприємствах методом вибіркового 
контролю» та додатку В ДСТУ ISO 50003.  

Відповідно до проаналізованої інформації голова групи з аудиту складає Програму щодо 
оцінки  відповідності СЕМ F3.2-11. Програма аудиту розробляється відповідно до IN3.2-01 
«Програма  проведення аудиту систем управління» та ознайомлює з нею Заявника 
(Замовника). Ознайомлення проводять шляхом пересилання програми Заявнику (Замовнику) 
електронної версії документу та/або паперового екземпляру програми. 

4.6. Група аудиту розробляє План аудиту СЕМ F3.3-14. План сертифікаційного аудиту 
розробляється з урахуванням двох етапів аудиту та погоджується із Заявником (Замовником) 
шляхом пересилання електронної версії документу та/або паперового екземпляру плану. План 
розробляється відповідно до IN3.2-02 «План проведення аудиту систем управління».  

Під час проведення аудиту аудитори повинні збирати та перевіряти аудиторські докази, 
які стосуються рівня досягнутої/досяжної енергетичної ефективності й охоплюють щонайменше: 

— енергетичне планування (усі розділи): 
— керування операціями; 
— контрольні вимірювання та аналізування. 
У випадках коли ОС здійснюється сертифікація на декілька стандартів систем 

менеджменту, планування аудиту повинно забезпечити відповідний аудит на місці з метою 
забезпечення впевненості в сертифікації. 

4.7. Комісія здійснює аналіз всіх матеріалів, одержаних від Заявника (аудит етапу 1), а 
саме: 

 перевіряє задокументовану інформацію системи менеджменту клієнта; 

 оцінює конкретний стан ділянки клієнта та проводить співбесіди з персоналом клієнта з 
метою визначення готовності до другого етапу аудиту; 

 аналізує стан клієнта та його розуміння щодо вимог стандарту, зокрема стосовно 
визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів, процесів, цілей і 
функціювання системи менеджменту; 

 збирає необхідну інформацію щодо сфери та меж СЕМ; 

 підтверджує кількості дієвого персоналу СЕМ, джерел енергії, суттєвого використання 
енергетичних ресурсів та річного споживання енергії для того, щоб підтвердити 
тривалість аудиту; 

 розглядає задокументованих результатів процесу енергетичного планування; 

 розглядає перелік можливостей підвищення рівня досягнутої/досяжної енергетичної 
ефективності, визначених так само, як і відповідні цілі, завдання та плани дій. 

 проводить розподіл ресурсів для проведення аудиту другого етапу і погоджує з клієнтом 
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деталі аудиту другого етапу; 

 поводить конкретизацію планування аудиту другого етапу; 

 оцінює, чи планують і провадять внутрішні аудити і аналізування з боку керівництва, і чи 
ступінь запровадження системи менеджменту підтверджує готовність клієнта для аудиту 
другого етапу.  

При необхідності голова комісії (головний аудитор) може направити свого представника 
для попереднього відвідування Заявника (Замовника) з метою проведення робіт з попередньої 
оцінки безпосередньо на місці або одержання додаткових відомостей, потрібних для 
проведення оцінки. 

4.8. Паралельно з аналізом матеріалів по п.4.7. голова комісії організовує, за 
необхідністю, збір і аналіз додаткових відомостей про якість енергетичного управління, 
стосовно якого проводяться роботи з сертифікації СЕМ, від незалежних джерел. 

4.9. Попередній аудит СЕМ Заявника (Замовника) завершується підготовкою письмового 
висновку за результатами попередньої оцінки відносно доцільності або недоцільності 
проведення  етапу 2 аудиту СЕМ (F3.3-13). Висновок готується у двох примірниках: один 
залишається в ОС, другий передається Заявнику (Замовнику).  

4.10. У разі негативного рішення за результатами попередньої оцінки, у висновку наводять 
причини такого рішення та всі невідповідності елементів СЕМ вимогам нормативних документів. 
Після усунення Заявником (Замовником) всіх недоліків, виявлених комісією, Заявник (Замовник) 
може представити коригувальні дії на повторну попередню оцінку.  

4.11. На основі отриманих даних під час проведення аудиту етапу 1 керівник групи з 
аудиту розробляє детальний Графік проведення аудиту СЕМ (F3.6-03), який є додатком до 
Плану аудиту СЕМ (F3.3-14), та узгоджує його з Заявником (Замовником) шляхом пересилання 
Заявнику (Замовнику) електронної версії документу та/або паперового екземпляру графіку. 
Керівник групи з аудиту, в консультації з аудиторською групою, визначає для кожного члена 
групи відповідальність за аудит конкретних процесів, функцій, місць, областей або діяльності, 
враховуючи компетентність та ефективне і раціональне використання групи з аудиту, а також 
різні ролі та обов'язки аудиторів, аудиторів-стажистів і технічних експертів. Для забезпечення 
досягнення цілей аудиту, зміни в робочих призначеннях можуть бути зроблені під час 
проведення аудиту. 

4.12. Остаточна перевірка і сертифікація СЕМ (аудит етапу 2) здійснюється комісією 
призначеною наказом (F3.2-02) для етапу 2. При необхідності її склад може бути змінений 
наказом керівника ОС.  

4.13. До початку аудиту етапу 2 з  Графік проведення аудиту СЕМ (F3.6-03) повинен бути 
ознайомлений керівник підприємства-заявника. Неясні та спірні питання по програмі, плану та 
графіку вирішуються між керівником групи з аудиту та уповноваженим представником Заявника 
(Замовника).  

4.14. На початку аудиту етапу 2 комісія проводить попередню вступну нараду де 
проводиться ознайомлення зі складом комісії. Проводиться розподіл обов’язків та об’єктів 
перевірки між членами комісії та вирішуються організаційні питання роботи комісії.  

Протягом етапу 2 аудиту орган із сертифікації повинен зібрати необхідний аудиторський 
доказ для визначення, чи було продемонстровано підвищення рівня досягнутої/досяжної 
енергетичної ефективності до прийняття рішення про сертифікацію. 

Під час роботи комісії для аналізу фактичного матеріалу здійснюються записи, з 
посиланням на конкретні вимоги критеріїв аудиту, щодо виявлених невідповідностей, а також 
підготовка попередніх висновків для заключного засідання комісії.  

4.15. Результати всіх спостережень розглядаються керівником групи з аудиту разом з 
уповноваженим представником Заявника (Замовника). Всі невідповідності вносяться в протокол 
засідання комісії, складаються протоколи невідповідностей (F3.3-10) та підтверджуються 
Заявником (Замовником). Під час проведення заключної наради, комісія з представником 
Заявника (Замовника) узгоджує термін підготовки коригувальних дії (за необхідності) та звіту 
про перевірку. Форми протоколів попередньої та остаточної наради наведені в F3.3-07, F3.3-08. 

4.16. Протоколи нарад оформлюються в двох примірниках, один з яких зберігається в ОС, 
а другий надається Заявнику (Замовнику). 

4.17. Звіт про остаточну перевірку на відповідність СЕМ вимогам ДСТУ ISO 50001, ISO 
50001 готує комісія ОС, що здійснювала аудит під керівництвом головного аудитора. Звіт за 
формою F3.4-07 підписують усі члени комісії. Звіт оформлюється після отримання 
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коригувальних дій та підтвердження їх впровадження. Всі виявлені невідповідності та 
коригувальні дії відображаються у звіітах. 

4.18. Після підготовки звіту, він затверджується керівником ОС. Один примірник звіту 
передається Заявнику (Замовнику). 

4.19. На підставі оцінки отриманих даних аудиту та висновків представник ОС приймає 
рішення щодо сертифікації F3.5-19 «Рішення щодо реєстрації сертифікату про відповідність 
ДСТУ ISO 50001, ISO 50001». Прийняття рішення щодо надання сертифікації проводять особи, 
призначені наказом "Щодо призначення персоналу для функцій з розгляду заявки та прийняття 
рішення за нею".  

4.20. Реєстрація сертифікатів СЕМ на відповідність  вимогам ДСТУ ISO 50001, ISO 50001 
проводиться ОС самостійно у відповідності до діючого законодавства згідно з порядком 
реєстрації (IN 3.5-02 «Порядок  реєстрації сертифікатів та ведення Реєстру»). Сертифікат на 
відповідність СЕМ вимогам ДСТУ ISO 50001, ISO 50001 оформлюється за формою, що 
встановлена у F3.5-20.  

Сертифікат видається з терміном дії до 3-х років, нагляд проводиться не рідше одного 
разу на рік. Дата першого наглядового аудиту, після первинної сертифікації не повинна 
перебільшувати 12 місяців від дати прийняття рішення щодо реєстрації сертифікату. 

4.21. При негативних результатах перевірки (наводяться у Звіті), сертифікат на СЕМ не 
видається. Після доопрацювання СЕМ (усунення всіх невідповідностей) Заявник (Замовник) 
повинен подати нову заявку відповідно до цього Порядку. 

4.22. Термін дії сертифіката на СЕМ встановлюється в ОС та не перевищує 3-х років. 
Термін дії сертифіката не продовжується. Для одержання сертифіката на новий термін дії 
Заявник до закінчення дії раніше одержаного сертифіката повинен подати в ОС заявку по формі 
F3.1-18. Порядок проведення повторної сертифікації системи енергетичного менеджменту 
визначається розділом 4 цього порядку. При цьому, враховуючи результати попередніх 
наглядових аудитів. 

4.23. Термінові аудити (Аудити із короткостроковим попередженням) можуть бути 
проведені попереджаючи Заявника (Замовника) незадовго до початку, щоб розслідувати 
скарги, або у відповідь на зміни системи енергетичного менеджменту Заявника (Замовника). В 
таких випадках орган сертифікації описує і заздалегідь повідомляє сертифікованих клієнтів 
офіційним листом щодо умов, згідно з якими такі термінові аудити будуть проводитись.  

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
5.1. Для визначення часових меж виконання робіт з аудиту ОС застосовує наступні 

показники, які надаються Заявником (Замовником) : 

 Річне споживання енергії;  

 Кількість джерел енергії;  

 Кількість видів суттєвого використання; 

 Кількість дієвого персоналу СЕМ.  
Тривалість аудиту визначають відповідно до додатку А та п. 5.3.1 ДСТУ ISO 50003 

5.2. Робочий день аудитора складає 8 годин на день. 
5.3. Кількість дієвого персоналу СЕМ і критерії складності використовуються в якості 

основи для визначення тривалості проведення аудиту. ОС визначає та документує процес 
визначення тривалості аудиту шляхом заповнення (F3.2-13 «Обгрунтування тривалості 
проведення аудиту для СЕнМ") 

6. ПОРЯДОК ВІДБОРУ З БЕЗЛІЧІ ОБ’ЄКТІВ 
6.1. У разі наявності великої кількості об’єктів у структурі Заявника (Замовника) для 

збирання інформації використовують підхід, описаний у додатку В до ДСТУ ISO 50003 та  IN3.2-
03 «Проведення аудиту на підприємствах методом вибіркового контролю». 

7. НАГЛЯД ЗА СЕРТИФІКОВАНИМИ СЕМ 
7.1. Нагляд за сертифікованою СЕМ протягом усього терміну дії сертифіката здійснює ОС. 

Наглядання за сертифікованою СЕМ на відповідність ДСТУ ISO 50001 та ISO 50001 
проводиться згідно з  Програмою щодо оцінки  відповідності СЕМ F3.2-11. 

7.2. Періодичність проведення наглядового аудиту за сертифікованими СЕМ встановлює 
ОС і складає, як правило - 1 раз на рік. Під час наглядових аудитів орган із сертифікації 
розглядає повинен підтвердити, чи було продемонстровано підвищення рівня 
досягнутої/досяжної енергетичної ефективності. 

7.3. За результатами наглядового аудиту ОС може призупинити дію сертифіката на СЕМ у 
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випадках: 

 виявлення постійних або суттєвих невідповідностей СЕМ вимогам нормативних 
документів; 

 нестабільності функціонування СЕМ та показників енергоспоживання; 

 виявлення неправильного використання сертифіката; 

 наявності обґрунтованих претензій споживачів; 

 якщо виявлено порушення правил та процедур, встановлених ОС та/або діючих вимог 
законодавства України; 

 сертифікований клієнт не дозволяє проводити наглядовий аудит за сертифікованою 
СЕМ (інспекційні аудити) з періодичністю, що вимагається,  

 сертифікований клієнт добровільно запросив призупинення. 
7.4. ОС скасовує сертифікат на СЕМ у випадках: 

 якщо результати наглядового аудиту свідчать про принципову невідповідність СЕМ 
чинним вимогам та (або) стан організації не забезпечує стабільності показників роботи СЕМ; 

 якщо протягом тривалого часу виробник не здійснює внутрішній аудит СЕМ; 

 якщо у разі зміни правил сертифікації виробник не може забезпечити відповідності 
новим вимогам; 

 неспроможності розв'язати питання, які призвели до призупинення сертифікату; 

 наявності офіційного прохання виробника. 
7.5. Про тимчасове призупинення дії або скасування сертифікату на СЕМ ОС офіційно 

повідомляє Заявника (Замовника) та робить загальнодоступною інформацію про призупинення 
сертифікації дії сертифікатів на СЕМ на відповідність ДСТУ ISO 50001, ISO 50001. 

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СЕРТИФІКАЦІЇ СЕМ 
8.1. В результаті проведення робіт з сертифікації СЕМ ОС: 

 веде облік сертифікатів на СЕМ, виданих ОС, а також призупинених чи із закінченим 
терміном дії; 

 зберігає документи та матеріали, що підтверджують проведення сертифікації СЕМ; 

 заносить сертифікати на СЕМ вимогам ДСТУ ISO 50001, ISO 50001  до свого Реєстру. 
Інформація зберігається за умов конфіденційності відповідно до IN1.1-01 «Забезпечення 

конфіденційності інформації».   
9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКОВАНОЇ СЕМ  

ТА В ІСНУЮЧУ НОРМАТИВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ НА СЕМ 
9.1. Заявник (Замовник) зобов'язаний при внесенні змін до сертифікованої СЕМ: 

 оперативно інформувати ОС про будь-які передбачені зміни СЕМ або про інші зміни, які 
можуть негативно вплинути на її відповідність чинним вимогам; 

 погодитися з рішенням органу з сертифікації ОС про проведення переоцінки СЕМ (за 
необхідності при суттєвих змінах) у зв'язку з введенням передбачених змін або здійснення 
додаткового аналізу цих змін. 

9.2. Після одержання повідомлення про внесення змін до СЕМ ОС приймає рішення про 
необхідність (або недоцільність) відповідної переоцінки і повідомляє про це рішення Заявника 
(Замовника). 

9.3. У разі необхідності внесення змін до правил та порядку оцінки СЕМ керівництво ОС 
повинно: 

 повідомити зацікавлені підприємства-замовники про необхідні зміни; 

 визначити реальні терміни, потрібні Заявнику (Замовнику), для внесення відповідних 
змін до СЕМ; 

 офіційно повідомити усіх Замовників про нові вимоги і про необхідність здійснення 
належних заходів щодо їх урахування та про те, що в разі, якщо ці заходи не будуть здійснені в 
установлений термін, дія сертифіката може бути тимчасово зупинена або сертифікат буде 
анульовано. 

10. ПОСИЛАННЯ НА СЕРТИФІКАЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ 
10.1. Організації, які пройшли сертифікацію СЕМ та отримали сертифікати на СЕМ у ОС 

«ТЕСКО» мають право посилатися на сертифікацію та користуватися знаком ТОВ «ТЕСКО». 
Політика та правила застосування цього знаку регламентовані ДСЯ  F6.3-01.  
 
10.2. Виробник не має права на використання сертифіката на СЕМ та знаку «ТЕСКО» у 
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випадках: 

 закінчення терміну чинності, тимчасового зупинення дії або анулювання сертифіката; 

 заміни організацією власної СЕМ, яка не була прийнята ОС і яка може негативно 
вплинути на відповідність чинним вимогам СЕМ; 

 виникнення інших обставин, які можуть негативно вплинути на СЕМ. 
10.3 ОС «ТЕСКО» за допомогою Ліцензійної угоди (F3.1-12) вимагає, щоб сертифікований 

клієнт дотримувався правил сертифікації, не допускав оманливих заяв стосовно своєї 
сертифікації, не використовував сертифікацію таким чином, що може дискредитувати ОС та/або 
систему сертифікації або призвести до втрати довіри суспільства тощо. 

10.4 ОС здійснює належний контроль посилань на сертифікацію та дотримання правил 
використання знаку «ТЕСКО» під час нагляду сертифікованої організації. 

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
11.1. В ОС підлягають зберіганню: 

 заявки підприємств та комплекти документів, які додаються до заявки; 

 програми проведення перевірок; 

 протоколи попередніх та заключних нарад; 

 звіти за результатами перевірок; 

 робочі документи (за необхідності); 

 звіти про наглядовий аудит; 

 журнал обліку виданих сертифікатів (зберігається постійно) або відомості про 
сертифікати в реєстрі АРМ ОС; 

 договори на проведення робіт з сертифікації СЕМ (у бухгалтерії ОС). 
11.2. Всі матеріали, одержані в результаті діяльності ОС з сертифікації СЕМ 

комплектуються в окремих справах, які заводяться на кожного Заявника (Замовника). У справі 
зберігаються всі необхідні матеріали з сертифікації та здійснення наглядового аудиту за 
сертифікованою СЕМ. Зазначені справи зберігаються в окремих шафах під контролем керівника 
групи сертифікації СЕМ. 

11.3. ОС несе повну відповідальність за додержання його персоналом, а також 
спеціалістами інших організацій, які залучаються ним до виконання робіт з сертифікації, 
конфіденційності інформації, яку вони отримують під час проведення робіт з сертифікації та 
наглядового аудиту за сертифікованими СЕМ, згідно з інструкцією «Забезпечення 
конфіденційності інформації» (IN1.1-01). 

12. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ 
12.1. Якщо Заявник (Замовник) бажає опротестувати рішення щодо його заявки на 

сертифікацію СЕМ, він повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифікації ОС не 
пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте за його заявкою рішення. 
Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення. Порядок подання та розгляду апеляцій 
наведено в PR4.1-02. 

13. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ СЕМ 
13.1. Під час сертифікації СЕМ фінансові взаємовідносини встановлюються у договорі 

(контракті) між Заявником (Замовником) та ОС. 
13.2. Оплаті Заявником (Замовником) підлягають усі роботи, пов'язані з сертифікацією 

СЕМ, незалежно від її результатів. 
13.3. Усі роботи з сертифікації СЕМ оплачуються Заявником (Замовником)  за договорами 

(контрактами) на проведення робіт, що укладаються за рішенням ОС відповідно до одного з 
нижчевикладених варіантів: 

 Заявник (Замовник)  укладає один договір на проведення всіх робіт з сертифікації СЕМ, 
якщо ці роботи проводяться згідно однієї заявки; 

 Заявник (Замовник) може укласти з ОС окремий договір на проведення попередньої 
оцінки СЕМ, і у випадку схвального висновку комісії за результатами попередньої оцінки СЕМ 
заключає з ОС договір на проведення остаточної оцінки СЕМ Заявника (Замовника). 

Можливі також інші варіанти укладання договорів (контрактів), які задовольняють вимоги 
Заявника (Замовника) та не суперечать діючому законодавству. 

13.4. У договорах (контрактах) визначаються обсяги та терміни виконання робіт, 
пов'язаних з сертифікацією, відповідальність сторін під час проведення робіт, а також вартість і 
порядок оплати робіт, що проводяться. 
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13.5. Вартість робіт з сертифікації СЕМ визначається ОС за договірними цінами, з 
врахуванням трудомісткості та обсягу часу аудиту.  

13.6 Під час визначення трудомісткості та обсягу часу аудиту, необхідно врахувати, такі 
аспекти:  

 вимоги стандарту ДСТУ ISO 50003;  

 сферу діяльності та обмеження на діяльність щодо СЕМ;  

 технологічні і законодавчі обставини;  

 результати будь-яких попередніх аудитів;  

 розгляд кількості ділянок (виробництв, об’єктів) та місць розташування;  

 ризики, пов'язані процесами або діяльністю організації. 
14. ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ 

14.1 Одержання сертифіката на новий термін – відповідно до п. 4. Повторний 
сертифікаційний аудит повинен плануватись і проводитись для того, щоб оцінити постійне 
виконання всіх вимог відповідного стандарту ДСТУ ISO 50001, ISO 50001 СЕМ. Мета 
повторного сертифікаційного аудиту – підтвердити постійну відповідність і результативність 
СЕМ в цілому, а також її постійну відповідність і придатність до сфери сертифікації. 

14.2. Повторний сертифікаційний аудит повинен враховувати дієвість СЕМ протягом 
періоду сертифікації, тобто у ході аудиту необхідно підтвердити підвищення рівня 
досягнутої/досяжної енергетичної ефективності. 

Для проходження повторної сертифікації потрібно підтвердження без- 
перервного покращення (підвищення рівня досягнутої/досяжної енергетичної 

ефективності) 
14.3. Під час повторного сертифікаційного аудиту треба брати до уваги будь-які значні 

зміни в об’єктах, обладнанні, системах чи процесах. В ситуаціях, коли відбулись істотні зміни в 
СЕМ у клієнта або в самому контексті функціонування СЕМ (наприклад, зміни у законодавстві), 
діяльність з повторного сертифікаційного аудиту може потребувати проведення аудиту в обсязі 
первинної сертифікації. 

14.4. У разі сертифікації декількох ділянок (виробництв, об’єктів), планування аудиту 
повинно забезпечити відповідний обсяг аудиту на місці, щоб забезпечити довіру до 
сертифікації. Проведення вибірки необхідно виконувати відповідно до п. 6 цього порядку. 

14.5. Повторний сертифікаційний аудит повинен включати аудит на місці, який розглядає 
наступне: 

 результативність СЕМ в цілому з огляду на внутрішні і зовнішні зміни та її постійну 
відповідність і придатність до сфери сертифікації; 

 продемонстроване зобов'язання підтримувати результативність і поліпшення системи 
енергетичного менеджменту для того, щоб підвищувати дієвість в цілому; 

 чи досягнуті політика і цілі організації; 

 чи продемонстровано підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. 
14.6. Якщо протягом повторного сертифікаційного аудиту виявлено приклади 

невідповідностей або відсутність доказів відповідності, необхідно визначити терміни для 
коригування і коригувальних дій, які повинні бути впроваджені до закінчення сертифікації. 

14.7. У випадку, якщо ОС бере до уваги вже надану Замовнику сертифікацію або аудити, 
виконані іншим органом з сертифікації, Замовник повинен надати ОС достатню кількість 
доказів, таких як звіти та задокументовані коригувальні дії щодо будь-якої невідповідності для 
прийняття рішення щодо сертифікації. Документація повинна відповідати вимогам 9.1.3.4 
ISO/IEC 17021-1. Цю документацію ОС зберігає в справі Замовника.  

ОС відповідно до отриманої інформації, обґрунтовує та фіксує будь-які зміни до існуючої 
програми аудиту, беручи також до уваги впровадження коригувальних дій щодо раніше 
встановлених невідповідностей. 

14.8. Планування повторного сертифікаційного аудиту проводиться відповідно до IN3.2-02 
«План проведення аудиту систем управління», процес проведення аудиту проводиться за 
PR3.3-01 «Оцінювання» 

14.9. Рішення щодо повторної сертифікації, ухвалюється ґрунтуючись як на результатах 
повторного сертифікаційного аудиту, так і на результатах аналізу системи протягом дії 
сертифікації та скарг, отриманих від користувачів сертифікації. 
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