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ПРАВИЛА 

залучення технічних експертів* до сертифікаційних робіт,  

які проводяться Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» 

 

Орган з оцінки відповідності має право залучати технічного експерта для 

проведення робіт з оцінювання відповідності певної категорії продукції 

екологічним критеріям відповідно до напряму його компетентності. 

Технічний експерт залучається до проведення робіт з оцінювання 

відповідності певної категорії продукції лише у разі отримання згоди організації, 

яка подала заяву на проведення екологічної сертифікації продукції (заявника). 

Після отримання згоди заявника технічний експерт включається до складу 

експертної комісії та підписує цивільно-правову угоду та Декларацію про 

незалежність, неупередженість та конфіденційність встановленої форми. 

Орган з оцінки відповідності на кожного технічного експерта веде особову 

справу. 
 

Технічний експерт зобов`язується: 

1) дотримуватися принципів конфіденційності, неупередженості та 

незалежності від комерційних або інших впливів;  

2) повідомляти про будь-який попередній та/або теперішній зв’язок від 

свого імені або від імені свого роботодавця з постачальником чи розробником 

продукції, або провайдером чи розробником послуг, до оцінювання яких, він 

призначається; 

3) повідомляти про будь-який конфлікт інтересів;   

4) для формування та ведення особової справи надати до Органу з оцінки 

відповідності наступні документи: 

- копія диплому про вищу освіту; 

- відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування 

або копія трудової книжки або інший офіційний документ, який підтверджує 

наявність практичного досвіду роботи; 

- копії паспорту та ідентифікаційного номеру; 

- копії свідоцтв / ін. документів про підвищення кваліфікації; 

- копія документа про володіння іноземною мовою (за наявності); 

- копія документа, що засвідчує учену ступінь (за наявності); 

- копія сертифіката аудитора (за наявності); 

5) щоквартально повідомляти про всі зміни в своїй діяльності (у разі 

наявності); 

6) щоквартально повідомляти про підвищення його кваліфікації та  

проходження навчання, включаючи участь в семінарах, конференціях, інших 

заходах, з наданням копій підтверджуючих документів (сертифікатів, свідоцтв, 

програми тощо) (у разі проходження чи участі); 

7) дотримуватися етичних норм. 
 

З Правилами залучення до сертифікаційних робіт ознайомлений (-а)  
 

_______________                      _____________                        ______________ 

                 (дата)                                                                (підпис)                                                                 (ПІБ) 

*Дані Правила також поширюються на кандидатів в технічні експерти. 


