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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ця інструкція визначає вимоги щодо визначення вартості робіт з оцінки відповідності 

продукції вимогам технічних регламентів. 

 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця інструкція застосовується працівниками сервісно-договірного сектору ДП «Західний ЕТЦ», 

які залучаються для розрахунку вартості робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних 

регламентів. 

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи 

(ІSО/IEC 17000:2004 IDT)»; 

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації 

продукції, процесів та послуг»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 514 «Про затвердження Правил 

визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються 

призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями». 

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

В даній інструкції використовуються терміни і визначення у відповідності до стандарту 

ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 і наступні скорочення: 

СУ – система управління; 

ООВ «Західний ЕТЦ», ООВ – Орган з оцінки відповідності «Західний експертно-технічний 

центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці»; 

БОВ – бюро з оцінки відповідності продукції; 

КЯ – керівник з якості; 

ТР – технічний регламент. 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Ця інструкція встановлює механізм визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам 

ТР та добровільної оцінки відповідності (далі — роботи з оцінки відповідності). Вимоги цієї 

інструкції є обов’язковими для використання під час розробки граничних норм трудомісткості робіт 

з оцінки відповідності ООВ «Західний ЕТЦ». 
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6 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вартість робіт визначається і затверджується умовами договору за формою Ф 4.1.2.1-01 між 

ООВ «Західний ЕТЦ» та замовником. 

Вартість робіт та порядок розрахунків визначається ООВ відповідно до цієї Інструкції до 

початку узгодження умов договору із замовником. 

Вартість робіт з оцінки відповідності продукції розраховується на підставі граничних норм 

трудомісткості їх виконання та вартості одного людино-дня, з додаванням інших обґрунтованих 

витрат (вартість витрат на відрядження, тощо). 

7 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ 

РЕГЛАМЕНТІВ 

Усі трудомісткості з оцінки відповідності ТР ґрунтуються на вимогах постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 514 «Про затвердження Правил визначення вартості 

робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними 

органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями». 

Вартість робіт з оцінки відповідності визначається без урахування податку на додану 

вартість, що нараховується згідно із законодавством. Зазначена вартість розраховується 

виконавцем на підставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної 

одиниці часу — одного людино-дня (людино-години) за такою формулою: 

Во = Нч х Воч, 

де        Во — вартість робіт з оцінки відповідності (у гривнях); 

Нч — норма часу на виконання робіт з оцінки відповідності (людино-днів/ людино-годин); 

Воч — вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (у гривнях, за один людино-

день/людино-годину). 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання робіт з оцінки 

відповідності обчислюється з урахуванням повної собівартості та прибутку за такою формулою: 

Воч = (Сп + Пр) / Фрч, 

де         Воч — вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (у гривнях, за один 

людино-день/людино-годину); 

Сп — повна собівартість, яка включає виробничу собівартість, загальновиробничі витрати, 

адміністративні витрати та витрати на збут (у гривнях); 

Пр — прибуток (у гривнях); 
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Фрч — фонд робочого часу виконавців робіт з оцінки відповідності (людино-днів/людино-

годин). 

Розподіл загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут здійснюється 

пропорційно сумам посадових окладів за штатним розписом виконавців робіт з оцінки 

відповідності. 

До вартості робіт з оцінки відповідності можуть бути включені витрати, пов’язані з 

придбанням специфічних матеріалів, комплектувальних виробів, витрати на відрядження 

виконавців, здійснення транспортних та митних платежів тощо, якщо понесення таких витрат 

документально підтверджене. 

Наявність зазначених витрат повинна узгоджуватися між виконавцем і замовником робіт з 

оцінки відповідності до початку виконання таких робіт. 

Компенсація витрат, пов’язаних з вимушеним простоєм з вини суб’єкта господарювання, який 

є замовником робіт з оцінки відповідності, часом на проїзд спеціалістів виконавця до місця 

проведення робіт з оцінки відповідності та у зворотному напрямку, розраховується виходячи з 

витрат часу та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу переглядається в разі внесення 

відповідних змін до актів законодавства, зміни суми витрат, що впливають на її вартість 

(збільшення мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату енергоносіїв, цін на матеріали та 

сировину тощо). 

Перегляд вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу здійснюється не частіше ніж 

один раз на рік, як правило, до 1 жовтня, але не пізніше 1 грудня поточного року. 

Відповідальними за обґрунтованість визначення вартості робіт з оцінки відповідності є 

керівник ООВ. 

8 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

ВІДПОВІДНОСТІ 

Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах, в будь-яких 

формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, 

та на відповідність будь-яким заявленим вимогам. 

ООВ залучається до здійснення добровільної оцінки відповідності на умовах, визначених 

договором між заявником і ООВ. 
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9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Ф 4.1.2.1-01 Типовий договір 
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