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Критерії сталого досвіду органів з оцінки відповідності 

 

1. Критерії сталого досвіду для органів сертифікації (ОC) 

Для ОС систем менеджменту доказом достатнього досвіду роботи є  

наявність протягом останніх двох років принаймні однієї роботи з сертифікації 

систем менеджменту для кожного напрямку галузі економіки по кожному 

стандарту, кожної групи продукції/послуг кожного технічного регламенту, що 

включені до заявленої/наданої сфери акредитації.  

Для ОС персоналу доказом достатнього досвіду роботи є наявність протягом 

останніх двох років принаймні однієї роботи з сертифікації персоналу для кожної 

схеми сертифікації персоналу, що включені до заявленої/наданої сфери акредитації.  

Для ОС продукції, процесів та послуг доказом достатнього досвіду роботи є 

наявність протягом останніх двох років принаймні однієї роботи з оцінки 

відповідності для кожної групи продукції/ послуг/ для кожної галузі органічного 

виробництва продукції, в тому числі по кожному технічному регламенту/ 

нормативно-правовому акту та по добровільній схемі сертифікації, що включені до 

заявленої/наданої сфери акредитації. 

2. Критерії сталого досвіду для випробувальних/калібрувальних лабораторій 

Для випробувальних/калібрувальних лабораторій доказом достатнього досвіду 

роботи є наявність протягом останніх двох років робіт з проведення випробувань/ 

калібрування для усіх методів, що включені до заявленої/ наданої сфери акредитації. 

3. Критерії сталого досвіду для органів з інспектування (ОІ) 

Для ОІ доказом достатнього досвіду роботи є наявність протягом останніх двох 

років принаймні однієї роботи з інспектування для кожного виду продукції 

(устаткування), процесів або групи продукції (устаткування), процесів, якщо у межах 

групи відповідні види не виділені, в тому числі по кожному технічному регламенту, 

що включені до заявленої/наданої сфери акредитації.  

4. Критерії сталого досвіду для провайдерів перевірки кваліфікації 

Для провайдерів перевірки кваліфікації доказом достатнього досвіду роботи є 

наявність протягом останнього року проведення принаймні одного раунду 

міжлабораторних порівнянь хоча б за одним напрямком згідно методів, видів 

вимірювання або об’єктів, що включені до заявленої/наданої сфери акредитації, з 

урахуванням запланованої регулярності та звітів про проведення раундів, що 

підтверджують це. 

5. Критерії сталого досвіду для медичних лабораторій 

Для медичних лабораторій доказом достатнього досвіду роботи є наявність 

протягом останнього року проведення дослідження для усіх методів, що включені до 

заявленої/ наданої сфери акредитації. 

6. Критерії сталого досвіду для органів з верифікації 

Для органів з верифікації тверджень парникових газів доказом достатнього 

досвіду роботи є наявність протягом останніх двох років принаймні однієї роботи за 

кожним видом діяльності щодо викидів парникових газів. 


