ОС – 06
Порядок оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

Додаток 1

Редакція 11

Сторінка 22

29.10.2020

Заявник

У разі незгоди з рішенням ОС

(Виробник, Уповноважений представник,
Імпортер, Розповсюджувач,
Монтажник ліфтів)

Письмова апеляція
на протязі 1 міс. після
отримання рішення або
висновку F4.1-01

Зміна №0

Технічна документація

Заявка в ОС - F3.1-01
Анкета - F3.1-17

Підготовка
нової заявки

Документи по переліку –
F3.1-08

+
Коригувальні
заходи

Перевірка комплектності технічного файлу.
Достовірність, правильність заповнення та строк дії документів

Декларації виробника щодо відповідності чинним
вимогам (за наявності)

Аналіз документації

Рішення
про призупинення
заявки

Розмір партії та дата
виготовлення.
Документи про
походження товару

Серійне виробництво.
Статус заявника:
виробник, уповноважений
представник, .

Сертифікати та протоколи (за наявності)

Результати аналізу документації F3.2-03

Виконання вимог по маркуванню та етикетуванню
Нормативна документація (за необхідністю)

Узгодження модулів ОВ.
Визначення вартості робіт - PR2.6-01

Рішення
про скасування
ліцензії/сертифікату

Можливість виконання робіт

+

Рішення за заявкою –
F3.2-05

Укладання договору/контракту F3.2-01
Ліцензійна/сертифікаційна угода F3.1-11

(у термін не більше ніж 1 місяць)

Копія
Випробувальна лабораторія

(за необхідністю)

Одиничний виріб

Створення комісії - F3.2-02

Партія продукції

Модуль G
перевірка
одиниці
продукції
(сертифікат
відповідності)

Серійна продукція

Модуль
F1

Модуль В – експертиза типу
(Сертифікат експертизи типу)
)

відповідність
на основі
перевірки
продукції

Експертиза типового
зразка

(сертифікат
відповідності)

1. експертиза
документів для
підтвердження
їх відповідності
сертифікату
експертизи
типу (ПКМУ
№1025)
2. кінцева
перевірка
(ПКМУ № 438)

Апеляційна
комісія (АК ОС)
PR4.1-02

Розгляд документів
-

Оцінка адекватності технічного
проекту продукції

Модуль С1 Модуль С2 Модуль F

Модуль D

Модуль Е

Модуль D1

Модуль E1

забезпечення
якості
виробничого
процесу
(Сертифікат
до 3 років)

забезпечення
якості
контролю та
проведення
випробувань
готової
продукції
(Сертифікат
до 3 років)

відповідність відповідність відповідність відповідність відповідність
типові на
типові на
типові на
типові на
типові на
основі
основі
основі
основі
основі
внутрішнього внутрішнього
перевірки забезпечення забезпечення
контролю
контролю
продукції
якості
якості
виробництва з виробництва з
(сертифікат
виробничого
продукції
проведенням
проведенням
на перевірену
процесу
(Сертифікат
випробувань
перевірок
продукцію)
(Сертифікат
до 3 років)
продукції під
продукції під
до 3 років)
наглядом
наглядом
через певні
інтервали часу

Модуль Н Модуль Н1 Модуль А1 Модуль А2

відповідність на
основі
цілковитого
забезпечення
якості
(ДСТУ ISO 9001
ISO 9001)

(Сертифікат
до 3 років)

відповідність на
основі
цілковитого
забезпечення
якості з
експертизою
проекту
(ДСТУ ISO 9001
ISO 9001)

внутрішній
контроль
виробництва з
проведенням
випробувань
продукції під
наглядом

(Сертифікат
до 3 років)

внутрішній
контроль
виробництва з
проведенням
перевірок
продукції під
наглядом через
певні інтервали
часу

Рішення

Відбирання зразків та їх ідентифікація - F3.3-01, F3.3-02

Програма аудиту-F3.2-07

Проведення випробувань у ВЛ (Ц); У ВЛ «ТЕСКО» - PR3.7-01

План аудиту-F3.3-06

+
Продовження
процесу

Апеляційна комісія
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі
(у разі незгоди з
рішенням
АК ОС)

Аудит етапу 1, висновок-F3.3-03

Результат випробувань.

-

Протокол F3.10-01 в ОС (Копія-Заявнику). Повернення зразків.

Графік F3.6-01

+
-

Коригувальні
заходи

-

Аналіз результатів - PR4.1-01

+
Коригувальні
заходи

+

+

+

Аудит етапу 2, перевірка на місці
(F3.3-07, F3.3-08)
Звіт за результатами перевірки системи якості – F34-01
(Копія-Заявнику)

Рішення

-

+
Продовження
процесу

Звіт про оцінку відповідності продукції F 3.5-10
Інспекційний звіт F3.5-20

-

Нагляд –
PR3.6-01

Порушення
вимог

Коригувальні
заходи

+

Аналізування та рішення щодо реєстрації сертифікатів PR 3.4-01, F3.5-18

Програма
нагляду F3.5-06,
F3.2-07

+
Реєстрація сертифікатів у Реєстрі ООВ –
PR3.5-02, IN 3.5-02

Друк бланків - F3.5-08 (В, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, H1, С1),
F3.5-21, F3.5-22

Звіт про
нагляд F34-01,
F 3.5-10

+
Нанесення голограми - IN 3.5-03

Рішення щодо
призупинення дії ліцензії
та/або сертифіката
F3.11-01

+
Рішення щодо
поновлення
призупинених ліцензії
та/або сертифіката
F3.11-02
Продовження дії
сертифікату

Підтвердження факту
сертифікації та маркування
продукції знаком відповідності
технічним регламентам

Умовні позначення та примітки:
Схема розповсюджується на загальний порядок робіт, а також на модифікацію модулів;
ОВ – оцінка відповідності;
ОС - орган з сертифікації та оцінки відповідності продукції;
ВЛ (Ц) - випробувальна лабораторія (центр);
АК - апеляційна комісія
( + ) позитивний результат;
( - ) негативний результат.

Оригінал сертифіката;
Знак відповідності ТР (Пост КМУ );
Копія сертифіката;
Інформація у документації.

-

Коригувальні
заходи

1. Зберігання
технічного
файлу
(ПКМУ
№1055);
2. Оцінка
відповідності
технології
виконання
нероз’ємних
з’єднань
(ПКМУ № 27)
3. Схвалення
на
використання
матеріалів
(ПКМУ № 27)

Визнання
результатів ОВ
згідно
Статті 45
Закону України
«Про технічні
регламенти та
оцінку
відповідності»

