НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Порядок сертифікації серійної продукції за результатами аналізування
наданої Заявником документації та випробовувань
1 Можливість застосування схеми сертифікації серійної продукції за результатами аналізування
наданої Заявником документації та випробувань визначає ОС.
Примітка. В галузі телекомунікацій ця схема сертифікації може застосовуватись для окремих видів
технічних засобів телекомунікацій (далі – ТЗТ), таких як кінцеве обладнання й обладнання телефонного та
факсимільного зв’язку, ТЗТ (радіоелектронні засоби та/або випромінювальні пристрої), засобів обчислювальної
техніки та електропобутового обладнання. Для обладнання з використанням новітніх технологій у сфері
телекомунікацій використовувати зазначену схему можна лише за погодженням з Центральним органом виконавчої
влади в галузі зв'язку (далі – ЦОВЗ).

2 Схема сертифікації містить:
- аналізування наданої Заявником документації щодо організації виробництва та системи
забезпечення якості продукції, що сертифікують;
- відбирання та ідентифікацію зразків;
- сертифікаційні випробовування зразків продукції, заявленої на сертифікацію;
- аналізування результатів випробувань зразків та прийняття рішення щодо видачі сертифіката
відповідності;
- подальший технічний нагляд у період дії сертифіката відповідності через періодичне проведення
контрольних випробовувань зразків сертифікованої продукції та аналізування даних про якість цієї
продукції в процесі її експлуатації в Україні з врахуванням відгуків споживачів.
Примітка. В галузі телекомунікацій для ТЗТ аналізуються відгуки операторів телекомунікацій та сервісних
центрів, дані державних органів, що відповідно до законодавства здійснюють контроль за діяльністю операторів
телекомунікацій.

3 Результати аналізування наданої заявником документації оформлюють актом довільної форми,
один примірник якого ОС передає Заявникові. Акт має містити обґрунтовані висновки щодо можливості
(неможливості) випуску заявленої на сертифікацію продукції відповідно до встановлених вимог,
рекомендації щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду. У разі встановлення
невідповідностей акт має містити зауваження та висновки щодо невідповідності, а також рекомендації
щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписують відповідальні особи ОС і затверджує керівник ОС.
4 За результатами аналізування документації або технічного нагляду ОС може прийняти рішення
про проведення перевірки виробництва.
5* Для узгодження можливості використання сертифікованого технічного засобу телекомунікацій в
мережі загального користування ОС направляє матеріали із сертифікації до технічної комісії із сертифікації
ЦОВЗ, яка проводить їх технічну експертизу та узгоджує умови використання зазначених у сертифікаті
відповідності ТЗТ.
При отриманні зауважень ЦОВЗ до результатів сертифікації ОС приймає дії щодо їх усунення.
Сертифікат відповідності в цьому випадку передається Заявнику тільки після виконання коригувальних дій,
усунення зауважень та отримання позитивного рішення ЦОВЗ.
Копію сертифіката ОС передає в Держспоживстандарт та в ЦОВЗ (для ТЗТ, які будуть
використовуватися на мережах зв'язку загального користування).
Примітка. Знак "*" – тільки для Системи сертифікації УкрСЕПРО.

6 При умові позитивних результатів аналізування документації та сертифікаційних випробувань
сертифікат відповідності видається терміном дії до одного року.
7 Одночасно при видачі сертифіката відповідності із Заявником підписується Ліцензійна угода та
ОС складає Програму технічного нагляду. Технічний нагляд проводиться один раз протягом дії
сертифікату відповідності.

