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КЕРIВНИКУ

ШАНОВНИЙ ПАНЕ КЕРIВНИКУ!

Вiдокремлений структурний пiдроздiл кIнститут пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв в

галузi технiчного регулювання та споживчоi полiтики .Щержавного унiверситету iнтелектуа.пьних
технологiй i зв'язку> (скорочена назва - IПК ДУIТЗ) пропону€ дистанцiйно в режимi
вiдеокошференцii навчання за темою:

Вимоги до органiв, що здiйснюють сертифiкаuiю продукцii, прочесiв
та послуг згiдно з вимогами ДСТУ EN ISОДЕС 17065:2019

01.11.2022 - 02.11.2022

Будуть розглянутi насryпнi питання:
1.Вимоги до органiв, що здiйснюють сертифiкацiю пролукцii, процесiв та послуг згiдно з

ДСТУ EN ISОЛЕС l7065:20l9
2.QcHoBHi положення сертифiкачiТ пролукцii та схеми сертифiкацii продукцii

згiдно з ДСТУ EN ISОЛЕС |7067:2014

З.Зага_гlьнi вимоги до знакiв вiдповiдностi третьоi сторони.

4.Проведення аудиту, зокрема внутрiшнього аудиту вiдповiдно до ДСТУ ISO 1901 1:2019.

BapTicTb навчання однiеi особи
(ст. 197.1 .2 л, t Податкового кодексу Украiни).

становить 2800,00 грн. без ПДВ

За результатами навчання видаються посвiдчення встановленого зразка.

Тему на пропис
- Вимоги до органiв, що здiйснюють сертифiкачirо пролукцii, процесiв та послуг згiдно

з вимогами ДСТУ EN ISОЛЕС 17065:2019
або:

- Провелення внутрiшнього аудиту в органах, що здiйснюють сертифiкачiю продукцiТ,
прочесiв та послуг згiдно з вимогами ЩСТУ EN ISОЛЕС 17065:20l9.

Для участi в навчаннi необхiдно направити заявку (форма на зворотi)

на e-mail : secretar_ipk@ukr.net.

Щетальнiшу iнформацiю можна отримати за телефоном (044) 592-29-\6.

Щиректор IПК ДУIТЗ

Вик, Домницька В.К.
т. (044) 592-29-16

Анатолiй КОЦЮБА



,Щиректору IПК ДУIТЗ
Коцюбi А.М.

0з022, м. КиiЪ,
вул. Ломоносова, 18

зАявкА
Назва органiзацii

ПIБ, шосада особи, яка буле пiдписувати договiр

який дiс на пiдставi

Поштова адреса:

сдрпоу

IBAN:

мФо

Iпн

Тел./факс E-mail

Просимо зарахувати наших працiвникiв на навчання за темою:

в перiод:
П.I.Б. фахiвцiв, якi направляються на навчання (заповня€ться за можливостi):

2.


