
Витяг  з  СП-03.02  Процеси  оцінювання  продукції  та  оформлення  результатів
сертифікації, затвердженої наказом директора ДП “УНДІРТ” № 86Д від 16.11.2017

3.5 Прийняття рішення за результатами оцінювання та видача сертифікатів

3.5.1  Винесення  рішення  щодо  сертифікації  проводиться  тільки  безпосередньо
органом з сертифікації  продукції,  до якого була подана заявка,  і ніяким іншим органом з
сертифікації.  Рішення щодо сертифікації  приймає керівник ОС або його заступник (в разі
участі  керівника ОС в процесі  оцінювання або у разі  його відсутності),  в  залежності  від
виконання аналізування даних, які є штатними співробітниками ОС. Рішення приймається на
основі всієї інформації, що була отримана під час оцінювання та аналізування, а також будь-
якої  додаткової  інформації.  Результати  оцінювання  оформлюють  рішенням  про  видачу
сертифіката (додаток В, Г та Д), якому присвоюється ідентифікаційний номер: №XXX-У, де
XXX – номер заявки на проведення сертифікації, У – індекс УНДІРТ. У рішенні наводяться
проведені  етапи робіт та їх  результати,  а  також приймається рішення щодо відповідності
(невідповідності) заявленої продукції встановленим вимогам та можливості (неможливості)
видачі  сертифіката  відповідності  (свідоцтва  про  визнання).  Рішення  щодо  сертифікації
приймається  особою,  яка  не  брала  участі  в  оцінюванні.  Рішення  щодо  сертифікації
передається  на  підпис  керівнику  ОС  або  заступнику  керівника  ОС,  якщо  керівник  ОС
приймав  участь  в  оцінюванні,  дата  затвердження  рішення  вказується  у  верхньому
колонтитулі документа.

3.5.2 Якщо при оцінюванні виявлені невідповідності, про це письмово повідомляється
замовник,  який  визначає  для  себе  доцільність  проведення  коригувальних  дій  з  метою
усунення виявлених невідповідностей. Якщо замовник приймає рішення про недоцільність
проведення коригувальних дій та письмово повідомляє про це  ОС УНДІРТ або протягом
місяця  не  було  отримано  ніякої  відповіді,  відповідальний  виконавець  ОС готує  рішення
щодо неможливості видачі сертифіката відповідності та ознайомлює з ним заявника. На час
проведення  підприємством-замовником  коригувальних  дій  з  метою  усунення
невідповідностей орган з сертифікації  роботи припиняє.  Для продовження робіт замовник
повинен  надати  органу  з  сертифікації  документи,  які  підтверджують  проведення
коригувальних заходів.  Коригувальні  заходи розглядаються відповідальними виконавцями
органу  з  сертифікації  та  випробувальної  лабораторії,  а  також  проводяться  додаткові
випробування  доопрацьованих  зразків  з  урахуванням  раніше  проведених  випробувань.  В
окремих  випадках  достатнім  може  бути  надання  лише  документів,  частин  виробу  або
комплектувальних  виробів.  Як  правило,  це  стосується  зауважень  до  маркування  або
інструкцій, застережливих написів (можуть надаватися фотографії). У разі спірності питання
щодо  результативності  коригувальних  заходів,  розглядає  та  приймає  рішення  щодо
продовження  робіт  з  сертифікації  технічна  комісія  з  сертифікації.  Розгляд  та  прийняте
рішення оформляються протоколом. Якщо невідповідності усунені, то роботи з сертифікації
продовжуються. 

3.5.3 У разі прийняття рішення про видачу сертифікатів відповідності, відповідальний
виконавець оформлює проект сертифікату та передає його в групу ВГД, яка направляє його
Заявнику для узгодження.

3.5.4 Термін дії сертифікатів відповідності залежить від обраної схеми сертифікації:
- при сертифікації продукції,  що випускається серійно, без перевірки виробництва -

сертифікат відповідності видається на термін до одного року;
-  при  сертифікації  продукції,  що  випускається  серійно,  за  схемою  з  обстеженням

виробництва, - сертифікат відповідності видається на термін до двох років;



-  при сертифікації  продукції,  що випускається  серійно,  за  схемою з  сертифікацією
(оцінкою)  системи  управління  якістю  -  сертифікат  відповідності  видається  на  термін  до
трьох років;

- при сертифікації партії продукції термін дії сертифіката відповідності визначається з
урахуванням виду продукції та розміру її партії, але не перевищує одного року;

-  при сертифікації  продукції  за  схемою визнання результатів  її  сертифікації  іншою
країною,  термін  дії  сертифіката  відповідності  або свідоцтва  про визнання  визначається  з
урахуванням  терміну  дії  виданого  іншою країною сертифіката  та  виду  продукції,  але  не
більше одного року.

3.5.5  Якщо  сертифікована продукція  не  була  реалізована  під  час  терміну  дії
сертифіката  відповідності,  то  проводиться  інвентаризація  та  ідентифікація  залишків  цієї
продукції  та порівняння з  даними сертифіката  відповідності  та  протоколу випробувань,  а
також  перевіряються  умови  та  термін  її  зберігання.  Результати  оформлюють  актом
інвентаризації залишків продукції (додаток Е), якому присвоюється ідентифікаційний номер:
№ N/ХХХХ, де N - порядковий номер інвентаризації для конкретної партії, XXXХ – номер
заявки  (листа)  на  сертифікацію.  При  позитивному  результаті  видається  сертифікат  на
залишки продукції, термін дії якого визначається з урахуванням кількості залишків продукції
та терміну її зберігання.

3.5.6  Проекти  сертифікатів  відповідності  після  їх  узгодження  з  Заявником
перевіряються  відповідальним  виконавцем.  Після  цього  вони  направляються  в  ВГД  для
реєстрації та друку сертифіката відповідності. 

3.5.7  Перед  тим,  як  видати  сертифікат  відповідності  (або  додаток  до  нього,  який
оформлюється  за  результатами  наглядання),  відповідальний  виконавець  ВГД  повинен
пересвідчитися,  що  рішення  надати  або  розширити  сферу  сертифікації  було  прийнято;
сертифікаційні вимоги виконані; сертифікаційна угода підписана.

Видача  сертифіката  відповідності  виконується  відповідальним  співробітником  ВГД
будь-яким зручним для заявника засобом. 

3.5.8 За зверненням Заявника (лист в довільній формі) ОС може виготовити необхідну
кількість копій сертифіката відповідності. Керівник ВГД перевіряє статус сертифікації щодо
звернення та приймає рішення щодо виготовлення копій сертифікатів  відповідності.  Копії
сертифікатів  відповідності  друкуються  на  бланках  ОС  з  поміткою  "КОПІЯ".  Методика
розрахунку вартості виготовлення копій сертифікатів відповідності встановлюється РІ-02.02.

3.5.9  ОС в  межах сертифікації  продукції  не  надає  заявнику  права  маркувати  свою
продукцію будь-яким знаком або логотипом.

3.5.10  Під  час  дії  сертифіката  відповідності  на  серійну  продукцію  проводиться
наглядання за виробництвом сертифікованої продукції та стабільністю її показників, які були
підтверджені при сертифікації.  Наглядання проводиться згідно з вимогами процедури СП-
03.04 в обсязі  програми наглядання,  визначеної  органом з сертифікації.  Якщо наглядання
охоплює  оцінювання,  аналізування  даних  або  прийняття  рішення  щодо  сертифікації,  ОС
виконує дії відповідно до процедури, яка викладена в пунктах 3.3-3.5 цього документу.

В разі видачі сертифіката відповідності без зазначення його кінцевого терміну дії, ОС
проводить наглядання за сертифікованою продукцією (відповідно до виданого сертифікату
відповідності),  за  результатами  якого  складається  звіт  та  приймається  рішення  за
результатами наглядання. На основі цього рішення оформлюється додаток до сертифіката
відповідності, який засвідчує його чинність (додаток И).

В разі закінчення постачання продукції на територію України або з будь-яких інших
причин,  Заявник  може  відмовитися  від  проведення  наглядання  за  сертифікованою
продукцією, для чого необхідно надати до ОС відповідну інформацію будь-яким зручним
для Заявника шляхом. На основі отриманої від Заявника інформації ОС приймає рішення про
закінчення терміну дії сертифіката відповідності.



3.5.11 У разі отримання від постачальника (Заявника) інформації щодо зміни у сфері
вже виданого сертифіката,  орган сертифікації  проводить аналіз  на предмет того, до зміни
яких технічних параметрів (характеристик) продукції або процесів її виробництва може це
привести і ухвалює рішення про те, яка процедура оцінювання (контрольні випробування,
обстеження  виробництва,  експертиза  документації  тощо),  підходить  для  визначення
можливості внесення змін до сертифіката. 

У разі зміни вимог, на відповідність яким була проведена сертифікація продукції, ОС
повідомляє заявника про ці змінені вимоги. В разі необхідності для перевірки відповідності
замовника  зміненим  вимогам  ОС  може  запровадити  оцінювання;  аналізування  даних,
отриманих під час оцінювання; прийняття рішення; видання змінених офіційних документів
щодо сертифікації  для розширення або скорочення сфери сертифікації; видання документів
щодо сертифікації, щодо змін в діяльності з наглядання (якщо наглядання є частиною схеми
сертифікації).

Дії  ОС  стосовно  змінених  вимог  завершується  відповідно  до  застосовних  етапів
проведення сертифікації. ОС УНДІРТ реєструє всю інформацію стосовно своїх дій під час
реагування на змінені вимоги, а також наводить обґрунтування виключення певних етапів
сертифікації.

3.5.12 Після закінчення робіт з  сертифікації  відповідальний виконавець комплектує
справу і  передає  на  перевірку до ВГД.  ОС зберігає  записи стосовно робіт  з  сертифікації
продукції з метою демонстрації результативного виконання вимог НД та власних процедур
ОС відповідно до РІ-06.01.

3.5.13 Орган з сертифікації не делегує повноваження щодо надавання, підтримування,
призупинювання  дії  чи  скасовування  сертифікації,  розширювання  її  сфери  сторонній
організації або особі.


