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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

   НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ 

         (НААУ) 
 

 

                                                                  НАКАЗ 
 

 

«____» ___________2022р.  Київ                    №_____ 

 
Про внесення змін до наказу  

від 11.02.2022  № 8од 
 

 

 У зв'язку з подальшим впровадженням НААУ міжнародного документу ЕА-

2/17 М:2020 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації», Загального 

документу «Положення щодо акредитації з метою призначення» ЗД-08.03.37 та з 

метою єдиного підходу до проведення робіт з акредитації та моніторингу,  

 

     

    НАКАЗУЮ: 

 

1. Викласти в новій редакції додаток 3 до наказу НААУ від 11.02.2022 № 8од 

«Про затвердження порядку та розміру оплати робіт з акредитації та 

моніторингу» (додаток зі змінами додається). 

2. Структурним підрозділам проводити визначення вартості робіт із акредитації 

та моніторингу органів з оцінки відповідності згідно з додатком 

затвердженим цим наказом. 

3. Відділу інформаційних технологій та кіберзахисту забезпечити 

оприлюднення цього наказу на веб-сайті НААУ. 

4. Наказ набуває чинності з 14 жовтня 2022 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

директора з акредитації Юрія Ярощука. 

 

Підстава: протокол засідання робочої групи щодо перегляду нормативів 

трудомісткості робіт з акредитації та моніторингу ООВ від 05.10.2022 №2. 

 

 

 

 В.о. директора                                                                               Сергій ПОПИК 
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ВНЕСЕНО: 

Начальник економічно-договірного 

відділу        Олена  ГРУЦ 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший заступник директора 

з акредитації       Юрій Ярощук 

 

Заступник директора з міжнародного 

співробітництва-начальник управління 

з міжнародного співробітництва, системи 

управління та роботи з персоналом з 

акредитації        Валерій КРАСЮК 

 

 

Начальник юридичного відділу    Інна СІНЬКОВА  

 

 

Начальник управління  

з акредитації органів сертифікації  

та інспектування        Віталій КОЛОМІЄЦЬ 

 

 

Заступник начальника управління- 

начальник відділу  

акредитації лабораторій      Тетяна ТКАЧЕНКО 

 

 

Начальник управління  

нагляду         Вячеслав БУРКОВСЬКИЙ 
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Додаток 3 

до Порядку та розміру оплати робіт з 

акредитації та моніторингу, 

затвердженого наказом НААУ 

від « » 20 р. №    

 

Базові нормативи трудомісткості для виконання робіт з оцінки заявника на місці для експертів/аудиторів з 

акредитації 
 

№ 

п/п 

Найменування органу з 

оцінки відповідності 

Найменування 

показників 

Норматив 

трудомісткості, 

людино-день 

1 Органи із сертифікації 

продукції 
1-4 груп продукції/послуг одного технічного регламенту 1,0 

5-12 груп продукції/послуг одного технічного регламенту 2,0 

понад 12 груп продукції/послуг одного технічного регламенту 3,0 

1-4 груп продукції/послуг (для добровільних схем сертифікації) 1,0 

5-12 груп продукції/послуг (для добровільних схем сертифікації) 2,0 

понад 12 груп продукції/послуг (для добровільних схем сертифікації) 3,0 

порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу 

органічної продукції 
2,0 

2 Органи із сертифікації систем 

менеджменту 

1-2 напрямки галузі економіки за однією схемою сертифікації 1,0 

3-12 напрямки галузі економіки за однією схемою сертифікації 2,0 

понад 12 напрямків галузі економіки за однією схемою сертифікації 3,0 

1-4 груп продукції/послуг одного технічного регламенту 1,0 

5-12 груп продукції/послуг одного технічного регламенту 2,0 

понад 12 груп продукції/послуг одного технічного регламенту 3,0 

3 Органи із сертифікації персоналу 1 схема сертифікації 1,0 

4 Органи з інспектування 1 технічний регламент 1,0 

1-4 видів продукції (устаткування), процесів або груп, якщо види не 
визначені у межах групи 

1,0 

5-8 видів продукції (устаткування), процесів або груп, якщо види не 
визначені у межах групи 

2,0 

 
 



 

  9-12 видів продукції (устаткування), процесів або груп, якщо види 
не визначені у межах групи 

3,0 

13-16 видів продукції (устаткування), процесів або груп, якщо види 
не визначені у межах групи 

4,0 

5 Органи з верифікації викидів парникових 
газів 

1 вид діяльності 1,0 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора з акредитації Юрій ЯРОЩУК 
  

 


	Перший заступник директора з акредитації Юрій ЯРОЩУК

