НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Порядок сертифікації серійної продукції за схемою з атестацією виробництва
1 Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства - виробника
забезпечувати стабільність показників продукції, підтверджених при сертифікації, та видачі рекомендацій про
періодичність випробувань, кількість зразків, які випробовуються при сертифікації, порядок i правила їх відбору.
2 Атестація виробництва технічного засобу телекомунікацій (далі – ТЗТ) здійснюється ОС з врахуванням
чинних НД і проводиться з ініціативи Заявника та за рішенням ОС.
3 Загальні вимоги до документації виробництва, що підлягає атестації:
Підприємство, яке має намір атестувати виробництво продукції, повинне мати повний комплект технічної
документації на продукцію та її виробництво, включаючи нормативну, конструкторську документацію тощо. Перелік
технічної документації визначається особливостями продукції і технологією її виробництва.
Заявник до початку атестації повинен мати документи підприємства, в яких наводяться відомості щодо:
– організації контролю якості;
– організації контролю за випуском продукції;
– структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення
продукції та виконання робіт;
– системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та виробів;
– системи контролю за внесенням змін в технічну документацію на продукцію;
– засобів вимірювальної техніки, контрольного та випробувального обладнання, що використовуються під час
виробництва продукції;
– наявності системи перевіряння ЗВТ, контрольного обладнання та ВО;
– порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення
вибірок із них для випробувань чи контролю;
– порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, зіставлення, затвердження та збереження
протоколів випробувань;
– порядку, що забезпечує випуск продукції, яка відповідає вимогам нормативної документації.
До моменту проведення атестації підприємство повинне розробити інструкцію з атестації технічних
можливостей. Вимоги відносно побудови, викладення та оформлення інструкції визначені чинними НД.
4 Атестація виробництва передбачає отримання кількісної оцінки стабільності показників продукції та
визначення порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.
5 Результати атестації оформлюються актом атестації виробництва, на підставі якого Заявнику вручається
атестат виробництва.
6* 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.

7 За умови позитивних результатів випробувань та наявності атестата виробництва видається сертифікат
відповідності терміном дії до трьох років.
8 Одночасно при видачі сертифіката відповідності із Заявником підписується Ліцензійна угода та ОС складає
Програму технічного нагляду. Технічний нагляд проводиться три рази протягом дії сертифікату відповідності.

