НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Порядок сертифікації серійної продукції за схемою з обстеженням виробництва
1 ОС проводить обстеження виробництва з метою встановлення відповідності фактичного стану
виробництва продукції вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти
продукцію відповідно до вимог чинних НД, видачі рекомендацій про періодичність та форми проведення
технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.
2 Обстеження виробництва технічного засобу телекомунікацій (далі – ТЗТ) проводиться з
врахуванням чинних НД і передбачає:
– перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановленої в технічній
документації, вимогам НД, що розповсюджуються на продукцію і технологічні процеси її виготовлення;
– оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною
документацією, для встановлення повної відповідності продукції, що випускається, вимогам НД, які на неї
розповсюджуються;
– оцінку системи вхідного контролю комплектуючих виробів і системи контролю показників
технологічного процесу;
– перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки, що
використовуються, і випробовувального обладнання вимогам технічної документації з допустимими
відхиленнями показників і характеристик;
– перевірку наявності і ефективність системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної
техніки, що використовуються, і випробовувального обладнання;
– перевірку наявності необхідних умов для організації виробництва (площі виробничих приміщень,
їх відповідність санітарним і технологічним нормам, компетентність і достатність персоналу, його
навчання, забезпечення вимог безпеки тощо).
3 Результати обстеження оформляються актом обстеження, який повинен містити обґрунтований
висновок і, при необхідності, рекомендації по усуненню виявлених недоліків. Акт підписується членами
комісії і затверджується керівником ОС.
4 За умови позитивних результатів обстеження та випробувань видається сертифікат відповідності
терміном до двох років.
5* Для узгодження можливості використання сертифікованого ТЗТ в мережі загального
користування ОС направляє матеріали із сертифікації до технічної комісії із сертифікації Центрального
органу виконавчої влади в галузі зв'язку (далі – 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 Одночасно при видачі сертифіката відповідності із Заявником підписується Ліцензійна угода та
ОС складає Програму технічного нагляду. Технічний нагляд проводиться два рази протягом дії сертифікату
відповідності.

