Витяг з "Порядку сертифікації телекомунікаційних засобів у системі сертифікації "ОС
УНДІРТ", який затверджений наказом директора ДП “УНДІРТ” № 67Д від 23.02.2015.
Об'єктами сертифікації в ОС є телекомунікаційні засоби, які випускаються в Україні
або імпортуються до неї.
5.1 Подання заявки на сертифікацію
5.1.1 Заявниками робіт з сертифікації телекомунікаційних засобів можуть бути:
– підприємство – виробник телекомунікаційного засобу;
– уповноважена особа, імпортер продукції, що діють за офіційним дорученням
виробника безпосередньо або через продавця;
– споживачі (наприклад, оператор зв'язку та ін.), при сертифікації одиничних або партії
виробів.
Заявником на сертифікацію телекомунікаційних засобів, що випускаються серійно,
можуть бути тільки виробник продукції, який діє від свого імені або уповноважена особа,
імпортер продукції – на підставі його довіреності.
5.1.2 Для проведення сертифікації телекомунікаційних засобів Заявник подає до ОС
заявку, яка реєструється в журналі обліку заявок ОС.
Радіоелектронні засоби приймаються ОС на сертифікацію тільки за умови, що їх
параметри відповідають узагальненим умовам застосування у сфері використання
радіочастотного ресурсу України або рішенню НКРЗІ "Про визначення можливим
застосування радіоелектронних засобів на території України.
До заявки, на вимогу ОС, додаються (безпосередньо або надсилаються електронною
поштою) копії або оригінали:
– ідентифікаційної декларації (за необхідності);
– технічних умов (технічна специфікація);
– технічних описів;
– експлуатаційної документації;
– інформації щодо гарантійного обслуговування;
– документу, який підтверджує походження партії продукції, що імпортується: інвойс,
контракт на постачання або інший аналогічний документ.
Додатково Заявником можуть бути передані до ОС або ВЛ сертифікати відповідності
та протоколи випробувань, які видані іншими ОС або ВЛ, у тому числі іноземними, інша
документація, що дозволяє, на думку Заявника, уточнити особливості продукції і прискорити
процедуру сертифікації.
Документація, що передана ОС, після випробувань Заявнику не повертається і
залишається на зберіганні в ОС, якщо інше не обумовлено в договорі між ОС та Заявником.
Документація, що передається в ОС, повинна бути викладена українською мовою.
Допускається (на розсуд ОС) приймати від іноземного заявника документи на іншій мові, але
при цьому розділи експлуатаційної документації, що відображають питання безпечної
експлуатації, повинні бути обов'язково викладені державною мовою.
Порядок розгляду заявки і прийняття рішення за нею
ОС при розгляді заявки виконує наступні процедури:
– проводить експертизу заявки на правильність заповнення реквізитів Заявника,
підприємства-виробника, супровідних документів тощо;

– при необхідності визначає перелік додаткових документів, які повинен надати
Заявник для проведення сертифікації;
– реєструє заявку в журналі обліку і заводить справу з сертифікації, в якій надалі
зберігає листування та документи стосовно сертифікації певного телекомунікаційного засобу;
– готує рішення за заявкою;
– готує документи за встановленою формою для укладання договору із Заявником на
проведення робіт з сертифікації, погоджує терміни їх проведення і вартість.
Примітка. Оскільки в ОС здійснюється обіг та збереження документів в електронному
вигляді, то всі перелічені документи, що стосуються цієї заявки, заносяться до електронної
бази документів.
5.1.3 ОС не пізніше 30 днів від дня реєстрації заявки (15-ти днів – на сертифікацію
партії продукції) інформує Заявника про рішення за заявкою, яке містить умови сертифікації
та прийняте на підставі інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої
інформації, що має до цього відношення. У разі позитивного рішення за заявкою, Заявнику
направляється проект договору на проведення робіт з сертифікації.
Копії рішень надсилаються в:
– ОС систем управління якістю (при необхідності);
– ВЦ (ВЛ), яка буде проводити випробування ;
– ОС, який буде проводити наглядання (у разі необхідності).
5.1.4 Якщо за результатами розгляду заявки і супровідних документів буде
встановлено, що подальше проведення робіт з сертифікації неможливе, то Заявнику
направляється обґрунтоване рішення про відмову у проведенні сертифікації і заявка
анулюється.
Заявка анулюється також у випадку, якщо протягом шести місяців після надання
органом з сертифікації Заявнику проекту договору на проведення робіт з сертифікації (або
ВЛ проекту договору на проведення сертифікаційних випробувань), договір не був
укладений.
5.1.5 Взаємовідносини між ОС (у особі ДП "УНДІРТ") і Заявником з сертифікації
продукції регулюються договорами, укладеними між ними.
Визначення схеми (моделі) сертифікації
5.1.6 Схема (модель) сертифікації визначається ОС під час розгляду заявки з
урахуванням бажання Заявника, особливостей заявленого на сертифікацію типу
телекомунікаційного засобу і особливостей його використання, а також стану його
виробництва.

