
Акредитація органів з 
сертифікації продукції
відповідно до 
Закону України «Про надання
будівельної продукції на ринку»
Доповідач:

Начальник управління з акредитації 

органів з сертифікації та інспектування 

НААУ

Віталій КОЛОМІЄЦЬ



ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ АКРЕДИТАЦІЇ 
ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 
для здійснення діяльності відповідно до 
Закону України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»:

 ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019
 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019
 ЕА 2/17 М:2020
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Етапи проведення робіт
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876  54321

Подання заявки на 
акредитацію чи
розширення сфери
акредитації

Розгляд документів
та інформації, що
додається до заявки

Формування складу 
групи та 
інформування
заявника

Складання плану та 
інформування про це
заявника

Аналіз зібраних
матеріалів, 
складання звітів та 
акту

Проведення аналізу
наданої інформації та 
документації

Проведення оцінки 
на місці

Прийняття рішення
про акредитацію ООВ



Перелік та форми заявочних документів
www.naau.org.ua (розділ «Подання заявки на акредитацію») 
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1. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

ПЕРВИННА АКРЕДИТАЦІЯ РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ АКРЕДИТАЦІЇПОВТОРНА ОЦІНКА

http://www.naau.org.ua/


Перелік документів, що додаються до заявки на акредитацію ООВ
 Заявка (Ф-08.00.02)
 Статутні документи (засвідчені належним чином)
 Копія документа, яким гарантується можливість відшкодування збитків, заподіяних внаслідок діяльності (договір страхування 

відповідальності)
 Схема організаційної структури
 Відомості щодо освіти і досвіду роботи персоналу (Ф-08.00.58) 
 Відомості щодо аудиторів та технічних експертів
 Відомості щодо осіб, які приймають участь у оцінюванні та прийнятті рішення щодо сертифікації
 Відомості про залучення субпідрядників
 Документована система менеджменту з повним комплектом процедур відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019
 Належним чином оформлений проект "Сфери акредитації" (Ф-08.12.17) (прошитий, пронумерований, засвідчений підписом

заявника, датою та печаткою заявника)
 Відомості щодо виданих сертифікатів (по групам продукції)
 Дані про наявність та результати розгляду апеляцій та скарг
 Опитувальна анкета (Ф-08.12.15)
 Опитувальний лист (Ф-08.12.20)
 Довідка-самооцінка про те, що ОС є фінансово стабільним
 Відомості про діяльність ОС та його персоналу в інших країнах (Ф-08.03.86)
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Сфера акредитації (приклад)
Для оцінки відповідності вимогам Закону України Про надання будівельної продукції на ринку:

Категорія 
будівельної 
продукції*

Група будівельної продукції та/або 
конкре- тна будівельна продук- ція, її 
використання за призначенням, 
визначе- не у застосовній 
регламентній технічній 
специфікації**

Системи
оцінки та 
перевірки 
стабільності 
показників 
будівельної 
продукції***

Функції, що виконуються 
призначеним органом з оцінки 
відповідності

Відповідні
регламентні технічні

специфікації та 
суттєві

експлуатаційні
характерис

тики

1 2 3 4 5
1. Збірні бетонні
вироби (в тому числі
з важких, легких 
бетонів та 
ніздрюватих бетонів
автоклавного 
твердіння)

Збірні бетонні вироби (в тому числі з 
важких, легких бетонів та ніздрюватих
бетонів автоклавного твердіння), для 
використання у якості несучих
елементів конструкції

2+ - Первинне інспектування 
виробничого підприємства та 
контроль виробництва на 
підприємстві;

- Безперервний нагляд, 
оцінка та аналіз контролю 
виробництва на підприємстві.

ДСТУ EN 12839:2019 
(EN 12839:2012, IDT)
ДСТУ EN 12843:2019 
(EN 12843:2004, IDT)

* Згідно Постанови КМУ «Про затвердження переліку категорій будівельної продукції» від 28 квітня 2021 р. № 426.
** Згідно орієнтовного переліку груп будівельної продукції, розміщеного на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
*** Згідно Постанови КМУ «Про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції» від 9 
червня 2021 р. № 596.
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2. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ДОДАЄТЬСЯ ДО ЗАЯВКИ

НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ДООПРАЦЮВАННЯ (120 ДНІВ)

ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ



СКЛАД ГРУПИ:
 Керівник групи
 Аудитор з акредитації
 Експерт з акредитації

ЗАЯВНИК:
 погоджує склад групи

або
 надає обґрунтовані заперечення

3. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ГРУПИ АУДИТОРІВ З 
АКРЕДИТАЦІЇ ТА ІНФОРМУВАННЯ ЗАЯВНИКА
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4. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ

НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ДООПРАЦЮВАННЯ (90 ДНІВ)

ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ



ЗАЯВНИК:
 ПОГОДЖУЄ ПЛАН

або
 НАДАЄ ОБГРУНТОВАНІ УТОЧНЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

(план доопрацьовується)

5. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ОЦІНКИ НА МІСЦІ ТА 
ІНФОРМУВАННЯ ЗАЯВНИКА
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ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ НАРАДИ З 
КЕРІВНИЦТВОМ ЗАЯВНИКА ЗБІР ОБ'ЄКТИВНИХ ДОКАЗІВ

ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ НАРАДИ АНАЛІЗ ЗІБРАНИХ ДОКАЗІВ НА 
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ АКРЕДИТАЦІЇ

6. Проведення оцінки на місці
(проводиться в приміщенні ООВ)
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1. Можливе встановлення 
невідповідності в роботі ООВ

2. Проведення коригувальних дій
та надсилання до НААУ

4 Відмітка про усунення
невідповідності

3. Аналіз достатності та 
ефективності проведених

коригувань

Невідповідності/Коригувальні дії
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Проведення спостереження

Спостереження - спостерігання органом з акредитації за тим, як орган
сертифікації виконує діяльність з оцінки відповідності у межах заявленої
сфери акредитації.
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КЕРІВНИК ГРУПИ – АКТ ОЦІНКИ НА МІСЦІ

АУДИТОР/ЕКСПЕРТ З АКРЕДИТАЦІЇ – ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ НА 
МІСЦІ

7. Аналіз зібраних матеріалів, складання звітів та акта 
оцінки на місці
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8. Прийняття рішення про акредитацію ООВ

• несвоєчасне або неефективне
усунення невідповідностей, 

• виявлення під час оцінювання
ООВ більше, ніж одного грубого 
порушення; 

РІШЕННЯ НЕГАТИВНЕ

• ООВ відповідає усім критеріям 
акредитації; 

• ООВ ефективно усунув
усі невідповідності,
виявлені під час оцінки ООВ.

РІШЕННЯ ПОЗИТИВНЕ



ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ООВ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ОЦІНКУ ЗГІДНО ЗУ «ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
НА РИНКУ»

• ОСВІТА: в галузі будівництва 
(для відповідної категорії продукції);

• ДОСВІД РОБОТИ: виробництво/проектування/випробування 
продукції, що є об’єктом оцінювання не менше 1 року;

• ДОСВІД РОБОТИ У СФЕРІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ –
не менш ніж 2 роки в якості аудитора/експерта/стажиста);

• ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАНЬ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ   
ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ ООВ
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ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ ЗА    
РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЇ:
 РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ
 АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
 СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ
 УГОДА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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Дякую за увагу! 


