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Інститути, системи і методи, що становлять
Інфраструктуру якості
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Iнфраструктура якості
До Інфраструктури якості (ІЯ) належать установи,
системи та методи, які існують для того, щоб
гарантувати, що продукція та послуги є:
•безпечними;
•надійними;
•відповідають функціональним вимогам;
•відповідають вимогам якості.
Кожна країна має національну інфраструктуру якості
(НІЯ), яка включає в себе національні інститути, що
забезпечують основу та послуги з підвищення якості,
безпечності продукції та послуг, що пропонуються на
внутрішньому та зовнішньому ринках.

Співпраця в Інфраструктурі Якості
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Основні питання доповіді
1. Загальна інформація про НААУ - сл. 6 - 10
2. Головні завдання НААУ
- Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 р.
- сл.11
- Угода про асоціацію між Україною та ЄС - сл. 12
3. Визнання НААУ на міжнародному рівні - 13 - 28
- Cпівробітництво з Міжнародним форумом з акредитації (IAF);
- Cпівробітництво з Європейською кооперацією з акредитації (ЕА);
- Міжнародний статус НААУ станом на 09.10.2018 - сл. 28
4. Подальший розвиток НААУ - сл. 29

Національне агентство з акредитації України
У 2002 році, відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки
відповідності”, Міністерство економіки створило Національне агентство з акредитації
України. Також було створено
•
•
•

Раду з акредитації,
Технічний комітет з акредитації
Комісію з апеляцій.

Штатна чисельність НААУ становить 90 штатних одиниць.
Загальна кількість штатного персоналу з акредитації становить 80 осіб.

НААУ проводить акредитацію за наступними напрямками:
Випробуваль
ні та
калібрувальн
і лабораторії
ISO/IEC
17025:2017

Органи з
інспектува
ння –
ISO/IEC
17020:2012

Mедичні
лабораторії –
ISO/IEC
15189

Органи з
проведення
перевірки
кваліфікації
– ISO/IEC
17043:2013

Органи із
сертифікаці
ї продукції,
процесів та
послуг –
ISO/IEC
17065:2012

Органи із
сертифікації
систем
менеджмент
у – ISO/IEC
17021:2011

Органи із
сертифіка
ції
персоналу
– ISO/IEC
17024:2012

Назва

Кількість діючих атестатів
Кількість недіючих
про акредитацію
атестатів про акредитацію
514

Загальна кількість

(Зареєстровано 137 угод про
використання комбінованого
знаку ILAC MRA)

270

784

23

5

28

4

0

4

(Зареєстровано 32 угоди про
використання комбінованого
знаку IAF MLA)

31

149

12

0

12

36

68

104

Органи з сертифікації
систем менеджменту (ДСТУ
EN ISO/IEC 17021-1)

63

13

76

В цілому

770

387

1157

Випробувальні лабораторії
(ДСТУ ISO/IEC 17025)
Калібрувальні лабораторії
(ДСТУ ISO/IEC 17025)
Медичні лабораторії
(ДСТУ EN ISO 15189)
Органи з сертифікації
продукції, процесів та
послуг (ДСТУ EN ISO/IEC
17065)
Органи з сертифікації
персоналу
(ДСТУ EN ISO/IEC 17024)
Органи з інспектування
(ДСТУ EN ISO/IEC 17020)
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Призупинені та скасовані атестати про акредитацію ООВ
Станом на 09.10.2018
Назва

Кількість призупинених ООВ

Кількість скасованих ООВ

Випробувальні лабораторії
(ДСТУ ISO/IEC 17025)

38

70

Калібрувальні лабораторії
(ДСТУ ISO/IEC 17025)

1

2

Органи з сертифікації продукції,
процесів
та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC
17065)

6

7

Органи з інспектування
(ДСТУ EN ISO/IEC 17020)

3

27

Органи з сертифікації систем
менеджменту
(ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1)

7

4

В цілому

55

110

Стан акредитаційної діяльності НААУ

Порівняльний аналіз кількості робіт Національного агентства з акредитації України в розрізі видів
за 2014 – 2017 (11 місяців) років
№
п/п

рік

Назва роботи

рік

рік

2015-2017

2017
темп
(11 місяців) росту % Темпи росту,
рази
208
178%

2014

2015

темп
росту %

2015

2016

темп
росту %

2016

1 Розгляд заявки

80

80

100%

80

117

146%

117

2 Акредитація

62

67

108%

67

85

127%

85

110

129%

3 Внесення змін

17

22

129%

22

23

105%

23

17

74%

4 Розширення сфери

14

15

107%

15

30

200%

30

33

110%

5 Моніторинг шляхом здійснення
нагляду

377

432

115%

432

449

104%

449

398

89%

6 Моніторинг шляхом повторної оцінки

130

9

7%

9

3

- 33%

3

103

3433%

2.6

1.8
-

2.4
1.2
11.4

СТРАТЕГІЯ
розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
Забезпечення визнання Національного агентства з акредитації на
міжнародному та європейському рівні
33. Забезпечення підписання угод про визнання НААУ
2015—
між Національним агентством з акредитації та
2020
Європейською кооперацією з акредитації у всіх
сферах акредитації.

підписання угод

Забезпечення підписання угод про визнання між
Національним агентством з акредитації та
Міжнародною
асоціацією
з
акредитації
лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з
акредитації (IAF)
34.
Забезпечення
завершення
модернізації НААУ
автоматизованої
інформаційної
системи
Національного агентства з акредитації
35. Підготовка пропозицій щодо запровадження в
Україні систем міжлабораторних порівнянь і
професійного тестування та акредитації провайдерів
таких систем

МЄРТ
НААУ
інші органи
державної влади

36. Оцінювання спроможності Національного МЕРТ
агентства з акредитації щодо надання додаткових НААУ
послуг з акредитації та підготовка і прийняття в разі
потреби нормативно-правових актів

2015 рік

2015 рік

2015—
2020 роки

модернізація
автоматизованої
інформаційної системи
НААУ
підготовка відповідних
пропозицій

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І
ЙОГО ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ
ГЛАВА 3 ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ

Стаття 56 Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності
1. Україна вживатиме необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними
регламентами ЄС та системами
•
стандартизації,
•
метрології,
•
акредитації,
•
робіт з оцінки відповідності та
•
ринкового нагляду
ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених у актуальних Рішеннях та
Регламентах ЄС*.
2. Для досягнення цілей, визначених у пункті 1, Україна повинна відповідно до графіку Додатку III до цієї Угоди:
(i) імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства;
(ii) здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання цієї Угоди відповідно
до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА.
========================================================================
*Зокрема рішення Європейського Парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про загальну структуру
(систему) маркетингу продукції та анулювання Рішення Ради № 93/465/ЄЕС та Регламент Європейського
Парламенту і Ради № 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про встановлення вимог для акредитації і ринкового
нагляду, що стосується торгівлі продукцією…
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Міжнародна система акредитації
•

Метою існування міжнародної системи акредитації є визнання без
додаткових перевірок результатів послуг з оцінки відповідності, наданих в
одній країні, у інших країнах світу. Таким чином, визнання національних
органів акредитації сприяє розвитку світової економіки та збільшенню обсягу
міжнародного товарообігу.

• Визнання з боку ЕА, IAF та ILAC означає, що діяльність НААУ є повністю
еквівалентною діяльності будь-якого іншого національного органу з
акредитації – члену ЕА, IAF та ILAC у відповідній сфері акредитації. Даний факт
суттєво спрощує процедуру виходу на світовий ринок підприємств-клієнтів
органів з оцінки відповідності, акредитованих НААУ.
13

Основні переваги визнання НААУ для уряду, регуляторів,
бізнесу, виробників та споживачів:
•
•

•

•

•

для уряду – надійна та міцна основа, яка в подальшому дає можливість заключати
міжнародні торговельні угоди.
для регуляторів – визнання міжнародними організаціями з акредитації представляє
собою визнаний на світовому рівні показник, який демонструє відповідність
міжнародним стандартам та вимогам як органу з акредитації так і його клієнтів і,
таким чином, організацій, які користуються послугами акредитованих органів з оцінки
відповідності (ООВ).
для бізнесу – міжнародне визнання надає інформацію щодо надійності виробників та
постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого ООВ.
для виробників продукції та постачальників послуг – проходження процедури оцінки
відповідності в органах з оцінки відповідності, акредитованих НААУ, є можливістю
відмежувати себе від конкурентів, що виробляють неякісну продукцію та надають
неякісні послуги.
споживачі набувають впевненості в товарах та послугах, які мають знак відповідності
або супроводжуються сертифікатом відповідності. Міжнародне визнання НААУ сприяє
відповідності, таких товарів та послуг вимогам стандартів щодо якості та безпечності,
14
незалежно від того, де вони були вироблені або надані.

Створення умов для взаємного визнання результатів діяльності
акредитованих органів на міжнародному рівні – взаємодія з міжнародними
організаціями з акредитації
Міжнародний форум з акредитації (IAF)
• Секретаріат IAF знаходиться: м. Челсі, провінція Квебек, Канада.

Міжнародна асоціація з акредитації лабораторій (ILAC)
• Секретаріат ILAC знаходиться: м. Роудс, Австралія.

Європейська кооперація з акредитації (ЄA)
• Секретаріат ЄА знаходиться: м. Париж, Франція.
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Міжнародна асоціація з акредитації лабораторій
(ILAC)
ILAC - Міжнародна організація
з акредитації лабораторій

1. EA - Європейська організація з
акредитації

ILAC
Організація з
акредитації лабораторій країн
Азіатсько-Тихоокеанського регіону

2.

APLAC

-

Міжамериканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

3.IAAC

-

Африканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

4.

AFRAC

-

EA

AFRAC

APLAC

IAAC

SADCA

–

Південноафриканське співтовариство з
питань розвитку співробітництва в
галузі акредитації

5.

SADCA
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IAF- Міжнародний форум з
акредитації
1. EA - Європейська організація з
акредитації
2.
PAC
–
Тихоокеанське
співробітництво з акредитації
3. IAAC - Міжамериканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

ARAC

4.
ARAC
–
Арабське
співробітництво з акредитації
5.
AFRAC
Африканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації
6. SADCA – Південно-африканське
співтовариство з питань розвитку
співробітництва в галузі акредитації
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Міжнародний форум з
акредитації (IAF)
Міжнародний форум з акредитації – це всесвітня асоціація органів з акредитації
органів з оцінки відповідності та інших органів. Основна функція IAF полягає в
розробці єдиної всесвітньої програми оцінки відповідності, яка зменшує ризик для
бізнесу та їх клієнтів, надаючи їм впевненості в тому, що акредитованим сертифікатам
відповідності можна довіряти.

В рамках IAF можливо отримати визнання у
наступних сферах акредитації:
органи з сертифікації

органи з сертифікації
продукції ISO/IEC
системи менеджменту
17065 «Оцінювання
ISO/IEC 17021 «Вимоги
відповідності – Вимоги
до органів, що
до органів, що
здійснюють аудит і
сертифікують
сертифікацію систем
продукцію, процеси та
менеджменту»

послуги»

органи з сертифікації
персоналу
ISO/IEC 17024
«Загальні вимоги до
органів, що
здійснюють
сертифікацію
персоналу»

Європейська кооперація з
акредитації (EA)
Європейська кооперація з акредитації
– орган, який керує системою експертного
оцінювання серед національних органів акредитації держав-членів та інших країн Європи. EA
існує, щоб координувати і спрямовувати діяльність європейської інфраструктури акредитації
таким чином, щоб результати послуг з оцінки відповідності в одній країні, були прийнятим, як
регуляторними органами, так і ринку в іншій країні без будь-якої додаткової перевірки, на
користь Європейського співтовариства і світової економіки.

У рамках EА можливо отримати визнання у наступних
основних сферах акредитації:
випробувальні
органи з
та калібрувальні інспектування
лабораторії
ISO/IEC 17020
ISO/IEC 17025
«Оцінювання
«Загальні
відповідності.
вимоги до
Вимоги щодо
компетентності
діяльності
випробувальних
різних типів
та
органів, що
калібрувальних
здійснюють
інспектування»
лабораторій»

з 2012 року

з 2014 року

органи з
сертифікації
системи
менеджменту
ISO/IEC 17021
«Вимоги до
органів, що
здійснюють
аудит і
сертифікацію
систем
менеджменту»

органи з
сертифікації
продукції
ISO/IEC 17065
«Оцінювання
відповідності –
Вимоги до
органів, що
сертифікують
продукцію,
процеси та
послуги»

органи з
сертифікації
персоналу
ISO/IEC 17024
«Загальні
вимоги до
органів, що
здійснюють
сертифікацію
персоналу»

з 2012 року

з 2015 року

З 2009 року

Європейська кооперація з
акредитації (ЕA)
Чергове паритетне оцінювання НААУ з боку ЕА заплановано провести з 03
по 07 червня 2019 року. Під час оцінювання ЕА буде проведено аудит усіх
напрямків діяльності НААУ, щодо яких НААУ підписано Двосторонню Угоду
про визнання (EA BLA).
Окрім вказаного, НААУ було подано заявку на розширення сфери визнання
за напрямком «Акредитація медичних лабораторій» (стандарт EN ISO 15189).

Cпівробітництво з Європейською кооперацією з акредитації (EA)

Cпівробітництво з Міжнародним форумом з акредитації (IAF) 2016 - 2018
•

•

•

•

У серпні 2016 року НААУ подану заявку на отримання членства в IAF. За результатами
розгляду зазначеної заявки, у червні 2017 року НААУ приєдналося до IAF.
У серпні 2017 року НААУ отримано статус підписанта Багатосторонньої Угоди IAF про
взаємне визнання у сферах «сертифікація продукції», «сертифікація персоналу» та
«сертифікація систем менеджменту» (для підсфер «системи менеджменту якості» та «системи
менеджменту навколишнього середовища»).
У вересні 2017 року НААУ та IAF підписано Угоду про використання знаку IAF MLA, що
надає акредитованим органам з сертифікації продукції, персоналу та систем менеджменту
можливість використання на своїх документах комбінованого знаку IAF MLA за умови
підписання окремої угоди із НААУ.
У квітні 2018 року визнання НААУ було розширене для наступних підсфер:
- «системи енергетичного менеджменту»;
- «системи менеджменту інформаційної безпеки»;
- «системи менеджменту якості медичних виробів»;
- «системи менеджменту безпечності харчових продуктів».

Співробітництво з IAF – Угода про взаємне визнання

Співробітництво з IAF – Договір про використання знаку IAF MLA

Cпівробітництво з ILAC – Угода про взаємне визнання

Міжнародний статус НААУ станом на 9.10.2018
НААУ є членом наступних міжнародних організацій, що належать до світової
інфраструктури якості в сфері акредитації:
• Європейська кооперація з акредитації (ЕА) – асоційоване членство з 2011 року;
• Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) – повноправне членство з 2014
року;
• Міжнародний форум з акредитації (IAF) – повноправне членство з 2017 року.
НААУ є підписантом наступних міжнародних угод про взаємне визнання результатів
робіт з акредитації:
• Багатостороння Угода з ЕА (EA Multilateral Agreement) через підписання Двосторонньої
Угоди (EA Bilateral Agreement) – з 2009 року;
• Угода про взаємне визнання з ILAC (ILAC Mutual Recognition Arrangement) – з 2014 року;
• Багатостороння Угода про визнання з IAF (IAF Multilateral Arrangement) – з 2017 року.

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК НААУ
У НАЙБЛИЖЧІЙ ПЕРСПЕКТИВІ НААУ НЕОБХІДНО:
- Пройти паритетне оцінювання з боку ЄА з розширенням Угоди ЄA BLA за напрямком
"Акредитація медичних лабораторій" за ISO 15189 (червень 2019).
- Виконати усі заплановані заходи з метою своєчасного впровадження вимог нових редакцій
міжнародних стандартів ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17025.
ІНШІ ПОТОЧНІ АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НААУ:
 Підтримання визнання НААУ з боку ЄА, IAF та ІLAC. Своєчасне впровадження рекомендацій
цих організацій в діяльність з акредитації.
 Участь у роботі комітетів ЄА, IAF та ІLAC.
 Проведення постійного підвищення кваліфікації персоналу з акредитації.
 Залучення до програм технічної допомоги ЄС (Twinning, ТАІЕХ та ін), а також Світового
банку.
 Виконання робіт з акредитації за межами України.
 Проведення робіт з акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17043 «Оцінка
відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації»
 Проведення підготовчих робіт, необхідних для початку проведення робіт з акредитації за
стандартом ISO 14065 «Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації
тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм
визнання»
 Вдосконалення та своечасне внесення змін до законів України
 Створення належних умов праці персоналу НААУ
 Подальше вдосконалення системи документообігу НААУ

**************
Дякую за увагу!

Взаємодія з регулятором
• У червні 2017 року Мінекономрозвитку було здійснено моніторинг відповідності НААУ вимогам
до національного органу з акредитації, установленим статтею 6 Закону України «Про акредитацію
органів з оцінки відповідності».
• У ході моніторингу виявлено одну невідповідність.
• За результатами моніторингу встановлено, що НААУ відповідає вимогам Закону України «Про
акредитацію органів з оцінки відповідності».
• Протягом 2018 року НААУ отримано та відпрацьовано 10 листів Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України щодо аналізу сфер акредитації органів, якими було подано заявки до
Мінекономрозвитку на отримання статусу призначених органів з оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів.
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Підготовка пропозицій щодо запровадження в Україні систем міжлабораторних
порівнянь і професійного тестування та акредитації провайдерів таких систем.
Індікатор виконання: підготовка відповідних пропозицій
Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ЕА від 30 травня 2013 року № (№31) 28, національним органам з
акредитації-членам ЕА заборонено виконувати функції провайдера перевірки кваліфікації лабораторій. Тому цей
вид діяльності не є відповідальністю НААУ.
Одночасно, НААУ з огляду на добровільність процедури акредитації, запросило всі зацікавлені сторони до
співпраці в сфері акредитації провайдерів МПР відповідно вимог ISO/IEC 17043 та запропонувало міністерствам
та відомствам, що здійснюють функції технічного регулятора в певних напрямках економічної діяльності,
визначитися з переліком організацій-провайдерів МПР, що, з метою міжнародного визнання результатів
запроваджених ними програм МПР, повинні відповідати вимогам ISO/IEC 17043 та розглянути питання щодо їх
акредитації.
НААУ розробило та впровадило комплекти документів для акредитації провайдерів проведення перевірки
кваліфікації відповідно до ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки
кваліфікації».

Станом на 09.10.2018 до НААУ надійшло 5 заявок на акредитацію відповідно до вимог стандарту ISO/IEC
17043, які наразі опрацьовуються.

Акредитація з метою нотифікації
• У квітні 2017 року НААУ затверджено Загальний документ ЗД-08.03.37 «Положення щодо
впровадження вимог документа ЕА 2/17 М у діяльність НААУ».
• НААУ підготовлено усі необхідні документи, застосовні до процедури акредитації з метою
подальшої нотифікації.
• Прийом заявок за вказаним напрямком розпочато з червня 2017 року.
• Станом на 15.06.2018 року НААУ проведено 7 акредитацій ООВ для їх подальшої нотифікації.
• Наразі проводяться роботи з акредитації з метою подальшої нотифікації 4 ООВ.
• Необхідно зазначити, що документ ЕА 2/17 М наразі знаходиться у процесі перегляду. ЕА планує
затвердити оновлену редакцію документа до завершення 2018 року.

Порядок
акредитації та призначення органу з оцінки відповідності/сертифікації
продукції в Україні та міжнародного визнання результатів сертифікації.

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ З АКРЕДИТАЦІЇ

28.09.2017

Цвілій О.О.
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СКЛАД РАДИ З АКРЕДИТАЦІЇ
• Склад Ради з акредитації Національного агентства з акредитації
України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України
від 25.02.2016 № 307
• До складу Ради з акредитації входять:
 Представники центральних органів виконавчої влади;
 Представники акредитованих органів з оцінки відповідності;
 Представники наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб’єктів
господарювання та громадських організацій

28.09.2017

Цвілій О.О.
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ОБОВ’ЯЗКИ АКРЕДИТОВАНОГО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

1 Постійно дотримуватись вимог нормативно-правових актів з питань акредитації та стандартів, на
відповідність яким його було акредитовано.
2 Посилатись на акредитацію тільки стосовно тих робіт, на здійснення яких його було акредитовано.
3 Брати участь у міжлабораторних порівняннях або програмах випробувань на професіональність
(для лабораторій) та інформувати Національне агентство з акредитації України (надалі – НААУ) про
результати участі у таких заходах.
4 Не використовувати надану акредитацію таким чином, щоб дискредитувати НААУ, а також не робити
будь-яких заяв щодо своєї акредитації, яку НААУ може розглядати як помилкову або не правочинну.
5 Припинити посилання на акредитацію у своїй документації та рекламі у разі тимчасового зупинення
дії або скасування атестата про акредитацію.
6 Не використовувати надану акредитацію так, щоб її можна було сприймати як оцінювання продукції
з боку НААУ.
7 Не використовувати звіт, свідоцтво, сертифікат, протокол випробування тощо, або будь-яку їх
частину способом, який може ввести в оману.
8 Посилаючись на свій статус акредитованого ООВ у засобах масової інформації, рекламних
матеріалах, брошурах або інших документах, дотримуватись вимог НААУ.
9 Виконувати вимоги Правил застосування національного знака акредитації.
10 На термін дії атестата акредитації укласти та виконувати Угоду з НААУ.
11 Ознайомлюватися зі складом групи аудиторів протягом 3 днів з моменту отримання складу групи
аудиторів на електронну адресу ООВ, а у разі проведення позачергової оцінки протягом 1 дня.
12 Для написання листів з питань акредитації, що надсилаються до НААУ, використовувати типові
форми, розміщені на офіційному сайті НААУ (www.naau.org.ua).
28.09.2017

Цвілій О.О.
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ПРАВА АКРЕДИТОВАНОГО ОРГАНУ З ОЦІНКИ
ВІДПОВІДНОСТІ
•

•
•

•
•

•
•

1 Вимагати від НААУ діяти у відповідності зі стандартом ISO/IEC 17011, з врахуванням
рекомендацій європейських та міжнародних організацій з акредитації, та документами
системи управління НААУ.
2 Використовувати національний знак акредитації на протоколах, сертифікатах тощо, які
він видає у межах своєї сфери акредитації.
3 Використовувати національний знак акредитації спільно зі своїм логотипом або
знаком, при цьому розмір національного знаку акредитації не може бути меншим ніж
логотип або знак акредитованого ООВ.
4 Використовувати національний знак акредитації з метою реклами робіт (послуг
продукції), в межах сфери своєї акредитації.
5 Використовувати комбінований знаку ILAC MRA (випробувальні лабораторії,
калібрувальні лабораторії та органи з інспектування) лише по відношенню до тієї
діяльності, яка охоплена сферою статусу НААУ як підписанта ILAC MRA, тобто
калібрування (ISO/IEC 17025), випробування (ISO/IEC 17025) та інспектування (ISO/IEC
17020).
6 Подавати скарги та пропозиції до НААУ.
7 Оскаржувати рішення, дії та бездіяльність НААУ шляхом подання апеляції до комісії з
апеляцій НААУ або в судовому порядку.

28.09.2017

Цвілій О.О.
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ПЕРЕЛІК ГРУБИХ ПОРУШЕНЬ З БОКУ АКРЕДИТОВАНОГО
ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
•
•
•

•

•
•

•

1. Посилання на акредитацію стосовно тих робіт, на здійснення яких їх не було
акредитовано.
2. Не сплата робіт, пов'язаних з акредитацією та моніторингом.
3. Посилання на акредитацію у своїй документації та рекламних матеріалах у
разі тимчасового зупинення дії атестата про акредитацію або у спосіб, що
вводить в оману замовників, споживачів, користувачів та інші зацікавлені
сторони.
4. Видача документа про відповідність об’єкту оцінювання встановленим
вимогам у разі, якщо доведено, що такий об’єкт не відповідає цим вимогам.
5. Видача документа про відповідність об’єкту оцінювання без проведення
процедур оцінювання відповідності встановленим вимогам.
6. Встановлено факти фальсифікації результатів оцінювання відповідності,
проведеної акредитованим ООВ. 7. Невиконання ООВ встановлених вимог
щодо забезпечення простежуваності вимірювання відповідно до сфери
акредитації.
8. Відсутність та неможливість відтворення записів про результати робіт з
оцінки відповідності протягом п’яти днів.

28.09.2017

Цвілій О.О.
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ПЕРЕЛІК ГРУБИХ ПОРУШЕНЬ З БОКУ АКРЕДИТОВАНОГО
ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ (продовження)
•

•

•
•
•

•

•
•

9. Порушення ООВ принципу неупередженості, задекларованому відповідними
міжнародними стандартрами до та під час надавання замовникам послуг з оцінювання
відповідності:
- виявлено зв'язок ООВ із розробниками або виробниками певних об’єктів оцінювання
відповідності, який становить загрозу для неупередженості під час проведення ООВ
оцінювання відповідності таких об’єктів;
- ООВ є частиною юридичної особи, безпосередньо пов’язаної з проектуванням,
виробництвом чи постачанням об’єктів оцінювання відповідності яких здійснює ООВ;
- надання послуг з оцінювання відповідності дочірньому підприємству або структурному
підрозділу, який входить до складу організації, частиною якої є ООВ;
- надання консультаційних послуг у спосіб, заборонений, відповідними міжнародними
стандартами тощо.
10. Необґрунтована відмова ООВ у допуску групи аудиторів з акредитації НААУ до
робочих місць і приміщень ООВ, документів, записів, персоналу ООВ тощо для
проведення оцінки на місці ООВ.
11. Ненадання ООВ на запит НААУ відомостей щодо результатів діяльності ООВ у сфері
оцінювання відповідності або надання недостовірної інформації.
12.Втрата компетентності персоналом акредитованого ООВ.

28.09.2017

Цвілій О.О.
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