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ПОЛІТИКА ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ «ТЕСКО» 

 
1. Організації, які пройшли сертифікацію/оцінку систем управління/менеджменту (далі – СУ) на 
відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та отримали сертифікати на СУ в Органі з оцінки 
відповідності (ООВ) «ТЕСКО», мають право посилатися на сертифікацію та користуватися знаком 
(логотипом) сертифікації ТОВ «ТЕСКО»: 
 

Знак сертифікації ТОВ «ТЕСКО» 
графічне зображення 

 

 

ДСТУ ISO 9001 СЕРТИФІКОВАНО 

Розміри знаку: висота (H) має бути не менше 5 мм, довжина (L) = дорівнює 5хН мм. 
Повинні витримуватись пропорції логотипу. 
Текст під логотипом «ТЕСКО» повинен дорівнювати довжині логотипу. 
Позначення стандарту повинно відповідати сертифікованій СУ. 
 
2. Під час використання знаку «ТЕСКО» сертифікована організація-клієнт повинна дотримуватись 
правил наведених нижче. 
3. Правила застосування знаку ТЕСКО: 

- дозволяється використовувати знак тільки разом з позначенням стандарту на відповідність якому 
було сертифіковано/оцінено його СУ; 

- знак не повинен використовуватись на продукції або її упаковці, або в будь-який інший спосіб, 
який можна тлумачити як позначання відповідності продукції; 

- організація-клієнт не повинна дозволяти, щоб посилання на сертифікацію системи менеджменту 
використовувалося для припущення, що ООВ сертифікує продукцію (включаючи послугу) або 
процес; 

- не допускається використання знаку в протоколах лабораторних випробувань, калібрувань або 
інспекційних звітів чи сертифікатах, оскільки вважається, що в цьому контексті такі звіти є 
продукцією; 

- під час посилання на свій сертифікований статус в засобах комунікації, організація-клієнт 
повинна відповідати вимогам ООВ «ТЕСКО»; 

- під час посилання на свій сертифікований статус організація-клієнт не повинна робити або 
припускати оманливих тверджень/заяв стосовно своєї сертифікації, 

- організація-клієнт не повинна використовувати або припускати використання сертифікаційного 
документа або будь-якої його частини в оманливій формі, 

- у разі призупинення дії або скасування сертифікації, організація-клієнт повинна припинити 
використовування всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію; 

- організація-клієнт повинна вносити зміни у весь рекламний матеріал, якщо галузь сертифікації 
було скорочено; 

- організація-клієнт не повинна робити припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не 
охоплена галуззю сертифікації; 

- організація-клієнт не повинна використовувати сертифікацію таким чином, що може 
дискредитувати ООВ та/або систему сертифікації або привести до втрати довіри суспільства. 
 

У разі некоректних посилань на статус сертифікації або оманливого застосування сертифікаційних 
документів, знаків або звітів аудиту ООВ «ТЕСКО» має право вимагати від організації-клієнта 
проведення коригування та коригувальних дій, призупинення дії, скасовувати сертифікацію, робити 
публікації про порушення і, якщо необхідно, подавати судові позови. 
 


