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Ці Умови визначають вимоги до проектних організацій та порядок їх 
акредитації Асоціацією «Укрсадпром» (далі - Асоціація) з метою підвищення 
якості послуг з розробки проектно-кошторисної документації на створення та 
зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень, які надаються членам 
Асоціації. 

Акредитація є виключно добровільною та має на меті забезпечити надання 
якісних послуг проектних організацій з розробки проектно-кошторисної 
документації на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних 
насаджень, не створює додаткових зобов’язань або обмежень для членів 
Асоціації, проектних організацій або інших осіб. 

Свідоцтво про Акредитацію має для членів Асоціації рекомендаційний 
характер і є підтвердженням відповідності акредитованої проектної організації 
чинному законодавству України, вимогам Асоціації «Укрсадпром» до організацій, 
що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень. 

 
1. Визначення термінів 

 
1.1. Нижчезазначені терміни використовуються в даному Порядку в наступному 

значенні: 
• Акредитація – комплекс заходів, які проводяться Асоціацією з метою 

встановлення відповідності проектної організації чинному законодавству 
України, вимогам Асоціації до проектних організацій, що виконують 
роботи з розробки проектно-кошторисної документації на створення та 
зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень. 

• Асоціація – Асоціація «УКРСАДПРОМ», яка є добровільним, 
недержавним, договірним, неприбутковим об'єднанням садівників та 
ягідників, виробників продукції з плодів та ягід, виробників та 
постачальників посадкового матеріалу, обладнання, сировини, інших 
матеріалів і послуг для здійснення садівництва, ягідництва і виробництва 
продукції з плодів та ягід, інших господарських та громадських об’єднань 
в галузі садівництва, ягідництва та переробки плодово-ягідної сировини. 

• Проектна організація – зареєстрована згідно чинного законодавства 
юридична особа або фізична особа-підприємець, яка відповідно до своїх 
напрямків діяльності розробляє проектно-кошторисну документацію на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень. 

• Заявник – Проектна організація, яка має намір пройти Акредитацію та 
подала Заяву на проведення Акредитації; 

• Свідоцтво про Акредитацію – документ затвердженого зразка, виданий 
Асоціацією акредитованій проектній організації, яким підтверджується її 
відповідність чинному законодавству України, вимогам Асоціації до 
організацій, що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної 



документації на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних 
насаджень. 

• Заява – документ затвердженого зразка, який подається до Асоціації 
проектною організацією з метою проведення її Акредитації. 

1.2. Інші терміни використовуються у значенні, встановленому чинним 
законодавством.  
 

2. Вимоги Асоціації до проектних організацій 
 
2.1. Для проходження Акредитації та отримання Свідоцтва про Акредитацію 
Проектна організація має відповідати наступним вимогам: 

• бути зареєстрованою у встановленому законом порядку як юридична особа 
або фізична особа-підприємець; 

• статутними документами проектної організації та/або даними, внесеними до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань щодо Проектної організації, передбачено напрямки 
діяльності у сфері розробки проектно-кошторисної документації, зокрема, 
інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування 
в цих сферах; 

• мати у власності або в користуванні приміщення, необхідне для 
провадження діяльності з розробки проектно-кошторисної документації; 

• мати у власності або в користуванні обчислювальну, розмножувальну 
техніку, програмне забезпечення, необхідне для провадження діяльності з 
розробки проектно-кошторисної документації; 

• мати у наявності нормативні та нормативно-правові акти, інформаційні та 
методичні матеріали, необхідні для провадження діяльності з розробки 
проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних 
плодових та ягідних насаджень, в тому числі примірники актуальних 
державних стандартів; 

• наявність атестованої лабораторії щодо здійснення аналізу ґрунту або 
укладений договір про проведення аналізу ґрунту із атестованою 
лабораторією. 

2.2. Вимоги до персоналу Проектної організації – головний інженер проектів 
Проектної організації має відповідати наступним вимогам: 

- наявність вищої освіти за рівнем спеціаліста або магістра за агрономічним 
напрямком; 

- мають стаж роботи в галузі садівництва чи проектування не менше 3-х 
років. 

3. Подання заяви на проведення Акредитації  
 

3.1. Проектна організація, яка має намір пройти Акредитацію та отримати 
відповідне Свідоцтво про Акредитацію, подає до Асоціації Заяву на проведення 



Акредитації згідно затвердженого зразка (Додаток 1 до цих Умов), підписану 
керівником та завірену печаткою такої Проектної організації (за наявності). 
3.2. До Заяви на проведення Акредитації додаються: 

• завірена печаткою проектної організації копія статуту (для юридичних 
осіб); 

• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; 

• документи, що підтверджують наявність у власності або користуванні 
приміщення, необхідного для провадження діяльності з розробки проектно-
кошторисної документації; 

• довідка про наявність у власності або користуванні обчислювальної, 
розмножувальної техніки, програмного забезпечення, необхідного для 
провадження діяльності з розробки проектно-кошторисної документації з її 
характеристиками; 

• довідка про наявність актуальних редакцій нормативних актів, 
інформаційних та методичних матеріалів, необхідних для провадження 
діяльності з розробки проектно-кошторисної документації на створення та 
зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень, в тому числі 
примірників актуальних державних стандартів; 

• довідка про наявність атестованої лабораторії для здійснення аналізу ґрунту 
з описом обладнання та видів досліджень або копія договору про 
проведення аналізу ґрунту із атестованою лабораторією, а також документи, 
що підтверджують атестацію такої лабораторії; 

• виписку із штатного розпису; 
• довідку та копії відповідних документів про відповідність хоча б одного 

штатного працівника Проектної організації встановленим цими Умовами 
вимогам до персоналу Проектної організації. 

3.3. Заява реєструється Асоціацією в день її надходження. 
3.4. Протягом п’яти робочих днів перевіряється відповідність поданої Заяви 
затвердженому зразку, повнота доданого до неї пакету документів. 
3.5. У випадку виявлення недоліків у поданій Заяві або доданих до неї 
документах, заявнику направляється обґрунтоване повідомлення про необхідність 
усунення недоліків. 
3.6. Для усунення виявлених недоліків заявнику надається строк до десяти 
робочих днів з моменту отримання повідомлення. 
3.7. Якщо заявник не усуне недоліки Заяви у встановлений строк, така Заява 
вважається неподаною. 
3.8. Якщо Заява та додані до неї документи відповідають встановленим 
вимогам, Асоціація направляє заявнику повідомлення про прийняття Заяви та 
початок процедури Акредитації. 
 
 



4. Проведення перевірки відповідності Заявника встановленим вимогам 
 
4.1. Після прийняття Заяви на проведення Акредитації проводиться фактична 
перевірка  заявника-проектної організації на відповідність чинному законодавству 
України, вимогам Асоціації «Укрсадпром» до організацій, що надають послуги з 
розробки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення плодових 
та ягідних багаторічних насаджень. 
4.2. Перевірка проводиться уповноваженим працівником Асоціації. Працівник, 
уповноважений на проведення перевірки визначається наказом Голови Асоціації. 
4.3. Перевірка проводиться протягом 15 робочих днів від дати прийняття Заяви. 
4.4. В ході перевірки уповноваженим працівником Асоціації здійснюються такі 
заходи: 

 Встановлюється достовірність наданих відомостей про державну 
реєстрацію та види діяльності заявника за допомогою Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань; 

 Вивчається зміст доданих до Заяви документів щодо достатності і 
відповідності наведених даних встановленим вимогам щодо 
матеріально-технічного, інформаційного та методичного забезпечення 
діяльності Заявника з розробки проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень; 

 Встановлюється на підставі поданих відомостей відповідність освітньо-
кваліфікаційного рівня працівників Заявника встановленим вимогам. 

4.5. При проведенні перевірки у разі виникнення сумнівів щодо достовірності 
наданих відомостей або освітньо-кваліфікаційного рівня працівників Заявника, 
уповноваженим працівником Асоціації можуть витребовуватись для огляду 
додаткові матеріали, оригінали документів, проводитись співбесіди з 
працівниками Заявника. 
4.6. За результатами проведеної перевірки уповноваженим працівником 
Асоціації складається висновок про відповідність або невідповідність Заявника 
чинному законодавству України, вимогам Асоціації «Укрсадпром» до організацій, 
що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень (Додаток 2 
до цих Умов). 

 
5. Прийняття рішення та видача Свідоцтва про Акредитацію 

 
5.1. Після розгляду документів та проведення комплексу заходів з фактичної 
перевірки відомостей, які передбачені цими Умовами, висновок про відповідність 
або невідповідність Заявника чинному законодавству України, вимогам Асоціації 
«Укрсадпром» до організацій, що виконують роботи з розробки проектно-
кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень 
затверджується Головою Асоціації і набуває статусу Рішення про відповідність 



або невідповідність Заявника чинному законодавству України, вимогам Асоціації 
«Укрсадпром» до організацій, що виконують роботи з розробки проектно-
кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних плодових та 
ягідних насаджень.  
5.2. У разі прийняття Рішення про невідповідність Заявника чинному 
законодавству України та/або вимогам Асоціації «Укрсадпром» до організацій, 
що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень, такому 
Заявнику направляється повідомлення про відмову у видачі Свідоцтва про 
Акредитацію.  
5.3. Заявник, якому відмовлено у видачі Свідоцтва про Акредитацію може знову 
звернутися до Асоціації із Заявою на проведення Акредитації. 
5.4. Проектна організація, щодо якої за результатами проведених заходів 
встановлено повну відповідність чинному законодавству України та вимогам 
Асоціації «Укрсадпром» до організацій, що виконують роботи з розробки 
проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних 
плодових та ягідних насаджень направляється відповідне Рішення про 
відповідність та видається Свідоцтво про Акредитацію затвердженого зразка 
(Додаток 3 до цих Умов). 
5.5. Термін дії Свідоцтва про Акредитацію – один рік з дати його видачі. 
5.6. Акредитована Проектна організація після спливу терміну, вказаного в п. 5.5 
цих Умов, підлягає повторній перевірці на наявність змін у відомостях чи 
документах, наданих Асоціації. 
5.7. Після проходження повторної Акредитації, Проектній організації видається 
нове Свідоцтво про Акредитацію. 

 
 
 
 

 
 
 
      



 
 

Додаток  1 
до Умов акредитації проектних організацій 

 
 

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА 

           __________ № ______ 
 
 

Голові Асоціації «УКРСАДПРОМ»  
__________________ 
            (ПІБ) 

 
ЗАЯВА 

 
Відповідно до п. 3 Умов Акредитації проектних організацій Асоціацією 

«Укрсадпром», прошу провести Акредитацію на відповідність 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
чинному законодавству України та вимогам Асоціації «Укрсадпром» до 
організацій, що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації 
на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень.  

 
 
 
 Додатки до заяви: 

1. –  
2. – 
3. – 

 
 
Керівник підприємства                              (підпис)                                        П.І.Б. 
 
 
 М.П. 



Додаток  2 
до Умов акредитації проектних організацій 

 
 

БЛАНК АСОЦІАЦІЇ 
 
№____ від ____ ________20 ___р. 

 
Висновок 

 про відповідність/невідповідність проектної організації 
____________________________________________________________________ 

(назва підприємства) 
чинному законодавству України та вимогам Асоціації «Укрсадпром» до 

організацій, що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації 
на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень 

 
 За результатами проведених заходів з перевірки заявника-проектної 

організації на відповідність чинному законодавству України, вимогам Асоціації 
«Укрсадпром» до організацій, що виконують роботи з розробки проектно-
кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних плодових та 
ягідних насаджень, 
 

ВСТАНОВЛЕНО: 
____________________________________________________________________ 

(назва підприємства) 

 
відповідає/не відповідає вимогам чинного законодавства України, Асоціації 
«Укрсадпром» до організацій, що виконують роботи з розробки проектно-
кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних плодових та 
ягідних насаджень. 

 
Невідповідність полягає у: 

Поле заповнюється тільки у випадку невідповідності заявника  чинному законодавству України та/або вимогам 
Асоціації «Укрсадпром» до організацій, що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень 
 
 

 
Голова Асоціації                              (підпис)                                        П.І.Б. 
 
 
 М.П. 



Додаток  3 
до Умов акредитації проектних організацій 

 
ВСТАНОВЛЕНИЙ БЛАНК СЕРТИФІКАТА 

 
СВІДОЦТВО  

ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 
 
 
 
 

Дане Свідоцтво підтверджує відповідність 
 

(назва підприємства, юридична адреса, податковий номер) 

 

чинному законодавству України, вимогам Асоціації «Укрсадпром» до 

організацій, що виконують роботи з розробки проектно-кошторисної документації 

на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень 

 

 
 
 
 
 

Дата видачі: _______________ 
 
 
 
 

Голова 
Асоціації «Укрсадпром»                                                           
 

М.П. 


	Голові Асоціації «УКРСАДПРОМ»

