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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги до проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (далі - Регламент).

1.2 Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для застосування
виконавчими підрозділами органу з оцінки відповідності/сертифікації ДП
«ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (далі ООВ/ОС).

1.3 Ця інструкція відповідає вимогам ІУ.01.
1.4 Відповідальним за впровадження та актуалізацію цієї інструкції є ВПВ.
1.5 Регламент встановлює вимоги до обладнання з метою забезпечення

надання на ринку України обладнання, яке відповідає належному рівню
електромагнітної сумісності, процедуру оцінки відповідності обладнання та
вимоги до його обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:
- Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

від 15.01.2015 № 124-19;
- Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення

процедур оцінки відповідності, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 13.01.2016 № 95;

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання,
затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 16 грудня 2015 р. №
1077;

- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів
і загальні принципи»;

- ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація
постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ІSO/ІЕС 17050-
1:2004, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 Оцінювання відповідності. Декларація
постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація
(ІSO/ІЕС 17050-2:2004, IDT);

- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів
з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012;IDT);



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.42-05/2019
Система управління якістю

Порядок проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Редакція 5
Аркуш 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 В цій інструкції застосовуються такі терміни:
апаратура - будь-який конструктивно завершений прилад чи поєднання

приладів, надані на ринку як єдина функціональна одиниця, що призначені для
споживача (користувача) і можуть створювати електромагнітні завади або на
функціонування яких можуть вплинути такі завади;

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент
України), яка виготовляє апаратуру або доручає її розроблення чи
виготовлення та реалізує цю апаратуру під своїм найменуванням або
торговельною маркою;

введення в обіг - надання апаратури на ринку України в перший раз;
обладнання - будь-яка апаратура або стаціонарна установка;
технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким

повинне задовольняти обладнання;
уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа -

резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від
його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» – ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»;

ВПВ – відділ підтвердження відповідності продукції, систем управління
та послуг;

СЯ – сектор якості;
СПВ – сектор підтвердження відповідності м. Мелітополь;
СУЯ – система управління якістю;
ООВ/ОС – орган з оцінки відповідності/сертифікації;
НД – нормативна документація;
ТР – Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1 Відповідальність за впровадження і контроль додержання вимог цієї
інструкції покладається на керівників виконавчих підрозділів ООВ/ОС.

5.2 Відповідальність за контроль з впровадження і додержання вимог цієї



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.42-05/2019
Система управління якістю

Порядок проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Редакція 5
Аркуш 5

інструкції покладається на заступника керівника ООВ/ОС.

6 ОПИС ПРОЦЕСУ

6.1 Загальні положення
6.1.1 Оцінка відповідності вимогам ТР здійснюється із застосуванням

процедур (модулів) оцінки відповідності згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 13 січня 2016 за № 95 “Про затвердження модулів оцінки
відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки
відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності”.

6.1.2 Оцінка відповідності обладнання передбачає одну з нижче вказаних
процедур (модулів) та/або їх поєднання:

6.1.2.1 Реєстрація декларації про відповідність вимогам ТР;
6.1.2.2 Сертифікація продукції;
6.1.2.3 Видача сертифікату експертизи типу обладнання;
6.1.3 В загальному випадку суб’єкт господарювання надає до ООВ/ОС

заявку на:
- облік декларації (Ф1.ІС.47) разом з проектом декларації (Ф2.ІС.47) згідно

з п. 6.1.12 порядку;
- проведення робіт з оцінки відповідності;
ООВ/ОС проводить роботи, та в залежності від модуля оцінки

відповідності та результатів проведених робіт видає один чи декілька
наступних документів та при бажанні заявника реєструє декларацію про
відповідність продукції вимогам ТР:

- сертифікат відповідності;
- сертифікат експертизи типу.
6.1.4 У разі коли заявник вирішив провести роботи з оцінки відповідності

обладнання (и) із залученням ООВ/ОС, діє наступний порядок взаємодії між
заявником та ООВ/ОС.

Попередній етап:
Суб’єкт господарювання (заявник) ознайомлюється із:
- Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. №
1077;

- Переліком національних стандартів, що ідентичні гармонізованим
європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію
відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту з електромагнітної
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сумісності обладнання, затвердженим наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.07.2018 № 1043;

- Цим Порядком;
- Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 за № 95 “Про

затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для
розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів
оцінки відповідності”.

До введення обладнання в обіг та/або в експлуатацію заявник:
забезпечує його відповідність вимогам щодо збереження здоров’я і

безпеки;
забезпечує доступ ООВ/ОС до технічної документації;
готує необхідну інформацію, передбачену цим Технічним регламентом,

зокрема інструкції.
Суб’єкт господарювання (заявник) готує та надає до ООВ/ОС заявку на

проведення робіт з оцінки відповідності та/або обліку декларації відповідності
(Ф1.ІС.47) разом з проектом декларації (Ф2.ІС.47).

ООВ/ОС проводить:
Перший етап:
- заявка заявника;
Заявка реєструється в ООВ/ОС та з резолюцією керівника ООВ/ОС (або

його заступника) та начальника відділу підтвердження відповідності
передається в роботу конкретному виконавцю.

Другий етап:
В залежності від вибраного заявником модуля ООВ/ОС проводить:
- оцінку відомостей наведених в заявці вимогам Регламенту.
- аналіз технічного файлу.
Третій етап:
- підготовка рішення на проведення оцінки відповідності (Ф3.ІС.47).
Четвертий етап:
- відбір та ідентифікація продукції (Ф4.ІС.47, Ф5.ІС.47);
П’ятий етап:
- аналіз результатів випробувань;
- оцінка результатів проведених випробувань у порівняні з даними

наведеними у технічному файлі та іншої документації.
- підготовка рішення про видачу або про відмову у видачі сертифікату

експертизи типу (Ф6.ІС.47);
- реєстрація декларації;



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.42-05/2019
Система управління якістю

Порядок проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Редакція 5
Аркуш 7

- видача сертифікату експертизи типу;
- надання ліцензії та угоди (Ф8.ІС.47, Ф9.ІС.47).
Шостий етап:
- планування наглядання (Ф9.ІС.47);
Сьомий етап:
- здійснення наглядання (Ф10.ІС.47).
6.1.5 При виборі модуля заявнику необхідно користуватись Технічним

регламентом з електромагнітної сумісності обладнання з урахуванням дій
ООВ/ОС при використанні модулів, а саме:

Внутрішній контроль виробництва:
Виробник (заявник) подає ООВ/ОС заявку (Ф1.ІС.47) та проект декларації

(Ф2.ІС.47).
Основні дії ООВ/ОС:
- ООВ спільно з заявником визначають акредитовану випробувальну

лабораторію, яка буде проводить одне чи кілька випробувань стосовно
суттєвих вимог або їх частин для обладнання.

- за результатами робіт ООВ/ОС проводить облік декларації або надає
рішення/висновок про відмову (Ф6.ІС.47).

Експертиза типу.
Виробник (заявник) подає ООВ/ОС заявку на експертизу типу (Ф1.ІС.47)

та технічну документацію згідно п. 6.1.12.
Основні дії ООВ/ОС:
- ООВ/ОС може запросити додаткові зразки, якщо це необхідно для

виконання програми випробувань; докази щодо адекватності рішення
технічного проекту. Такі докази повинні містити посилання на всі використані
документи, зокрема якщо відповідні національні стандарти та/або технічні
специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції
суттєвим вимогам, не були застосовані повністю. У разі потреби докази
повинні включати результати випробувань, проведених відповідною
лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією;

- ООВ/ОС проводить належні дослідження і випробування або доручає їх
проведення акредитованій лабораторії, щоб перевірити правильність
застосування таких рішень; якщо не були застосовані рішення, визначені у
відповідних національних стандартах та/або технічних специфікаціях,
відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим
вимогам - проводить належні дослідження і випробування або доручає їх
проведення акредитованій лабораторії, щоб перевірити відповідність
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прийнятих виробником рішень відповідним суттєвим вимогам технічного
регламенту;

- ООВ/ОС складає звіт про оцінювання, в якому наводяться дані про
діяльність та її результати, при позитивних даних звіту

- ООВ/ОС видає виробнику сертифікат експертизи типу. У такому
сертифікаті зазначаються найменування і адреса виробника, висновки
дослідження, умови чинності сертифіката (у разі наявності) та дані, необхідні
для ідентифікації затвердженого типу (Ф12.ІС.47)

- У разі коли типовий зразок не відповідає застосовним вимогам
технічного регламенту, ООВ/ОС відмовляє у видачі сертифіката експертизи
типу та повідомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування
своєї відмови (Ф6.ІС.47).

6.1.6 Схему проведення робіт (модуль) обирає заявник.
6.1.7 Застосовують наступні процедури оцінки відповідності:

- внутрішній контроль виробництва;
- експертизи типу в поєднанні з відповідністю типу на основі

внутрішнього контролю виробництва (п. 6.2 цього порядку);
Виробник може доручити або залучити до проведення експертизи типу

свого уповноваженого представника.
6.1.8 Під час проведення внутрішнього контролю виробництва:
- виробник або його уповноважений представник повинен підготувати та

оформити технічну документацію для апаратури, що виробляється серійно, як
наведено у пункті 6.1.9 цього Порядку;

- виробник повинен вжити дієвих заходів для того, щоб виробничий
процес забезпечував відповідність апаратури, що виробляється серійно,
зазначеній у технічній документації та вимогам ТР.

6.1.9 Вимоги до технічної документації (технічного файлу)
6.1.9.1 Технічна документація повинна доводити, що апаратура відповідає

вимогам ТР.
Технічна документація повинна охоплювати стадії розроблення,

виготовлення і застосування апаратури до тієї межі, яка необхідна для
оцінювання її безпечності.

6.1.9.2 Технічна документація повинна містити:
а) конструкторську документацію, зокрема:
- загальний опис апаратури;
- ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних

вузлів, електричних кіл тощо;
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- описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем
та функціонування апаратури;

- список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до
переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію
відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не
були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення
відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому
числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані.
У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку
національних стандартів у технічній документації, зазначаються їх частини, які
були застосовані;

- результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень
тощо;

- протоколи випробувань;
б) у разі серійного виробництва апаратури внутрішні заходи виробника, які

підлягають виконанню з метою забезпечення відповідності апаратури вимогам
ТР.

Виробник може провести необхідні дослідження і випробування апаратури
для з'ясування, чи дасть змогу їх складання і введення в експлуатацію за місцем
застосування забезпечити дотримання вимог щодо безпеки і охорони здоров'я
людей.

6.1.9.3 Підготовлений комплект технічної документації, зазначеної у пункті
6.1.9 цього Порядку (технічний файл), повинен бути доступним для ООВ/ОС та
центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції:

- оцінки відповідності;
- технічного регулювання у сфері машинобудування;
- призначених органів з оцінки відповідності;
- акредитованих ООВ.
Технічний файл необов'язково повинен постійно перебувати у готовому

вигляді. Проте особа, що зазначена у декларації відповідності, повинна мати
можливість укомплектування цього файлу та його надання на запит протягом
періоду, відповідного складності документації.

Технічний файл не повинен включати детальні креслення чи якусь іншу
інформацію про вузли та/або пристрої безпеки, з яких складається апаратура, за
винятком тих креслень та інформації, знання яких є суттєвим для перевірки
відповідності основним вимогам безпеки.

6.1.9.4 Неспроможність надати технічний файл на належним чином
обґрунтований запит призначених органів з оцінки відповідності чи
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центральних органів виконавчої влади, є серйозною підставою для сумніву
щодо відповідності апаратури вимогам Регламенту.

6.1.9.5 Виробник може провести необхідні дослідження і випробування
апаратури для з'ясування, чи дасть змогу їх складання і введення в
експлуатацію за місцем застосування забезпечити дотримання вимог щодо
безпеки і охорони здоров'я людей.

6.1.10 Після завершення процедур оцінки відповідності ООВ/ОС готовить
рішення про видачу (про відмову у видачі) сертифіката експертизи типу згідно
(Ф6.ІС.47).

6.1.11 Виробник або уповноважена ним особа – резидент України
звертається в ООВ/ОС із заявою (Ф1.ІС.47) на облік декларації відповідності
продукції.

6.1.12 Проведення обліку декларацій відповідності продукції в загальному
випадку передбачає:

- подання заяви про реєстрацію декларації про відповідність (Ф1.ІС.47);
- експертизу технічної документації, пов’язаної з обліком декларацій

відповідності продукції (у випадку оцінювання відповідності іншим ООВ);
- підготовку рішення про можливість реєстрації декларації про

відповідність або про відмову у реєстрації декларації про відповідність;
- облік декларації про відповідність;
- інформування про зареєстровані декларації про відповідність.
6.1.13 Для проведення обліку декларації відповідності заявник подає до

ООВ/ОС заяву (Ф1.ІС.47), яка реєструється в Журналі реєстрації заяв та обліку
декларацій відповідності.

До заяви додається:
- проект декларації про відповідність;
- доручення постачальника (виробника) на право оцінки відповідності

продукції (за необхідності);
- загальний опис продукції;
- товаросупроводжувальні документи, інші документи (за необхідності) на

вимогу ООВ/ОС.
6.1.14 Термін розгляду заяви і проведення експертизи документації не

повинен перевищувати 30 днів з дня реєстрації заяви.
6.1.15 Під час проведення експертизи ООВ/ОС перевіряє:
- документи, які підтверджують правомочність декларанта видавати

декларацію;
- правильність та повноту інформації, зазначеної в декларації про

відповідність;
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- правильність визначення нормативних документів, передбачених для
оцінки відповідності конкретної продукції;

- достатність наданих документів для підтвердження відповідності
продукції зазначеним в декларації нормативним документам.

За умови отримання позитивних результатів експертизи документів,
ООВ/ОС готує рішення про можливість реєстрації декларації про відповідність.

6.1.16 За умови отримання негативних результатів експертизи документів
або відмови у видачі сертифіката експертизи типу, ООВ/ОС готує висновок про
відмову у реєстрації декларації про відповідність, в якому зазначає підстави для
такої відмови.

6.1.17 За наявності позитивного висновку про можливість реєстрації
декларації про відповідність, ООВ/ОС реєструє Декларацію про відповідність
(Ф2.ІС.47) в Реєстрі ООВ/ОС та повертає зареєстрований оригінал заявнику.
Копія Декларації про відповідність залишається в ООВ/ОС і зберігається в
справі з обліку декларації про відповідність.

Декларація про відповідність набирає чинності з дня її реєстрації.
6.1.18 Термін дії декларації про відповідность визначається ООВ/ОС з

урахуванням результатів експертизи наданої документації, результатів
проведених випробувань та модулів оцінки відповідності, що застосовувались,
терміну дії сертифікату відповідності але не повинен перевищувати п’ять років.

6.1.19 У разі реорганізації юридичної особи, яка склала декларацію, має
бути оформлена та зареєстрована в чинному порядку нова декларація.

6.1.20 У випадку проведення оцінювання відповідності продукції, що
виробляється серійно, після реєстрації декларації про відповідність між
ООВ/ОС та заявником укладається “Угода про забезпечення відповідності
продукції вимогам технічних регламентів” (Ф9.ІС.47) та ліцензія (Ф8.ІС.47),
яка визначає зобов’язання обох сторін щодо здійснення періодичного контролю
виробництва продукції, вказаної в декларації відповідності.

В залежності від рівня контролю якості серійної продукції, прийнятого у
виробництві, обсяг та періодичність перевірок відповідності продукції вимогам
ТР визначає ООВ/ОС за погодженням з виробником виходячи з достовірності
та відповідальності обох сторін, але не менше одного разу на рік.

6.1.21 У разі наявності рішення про відмову у реєстрації декларації про
відповідність:

- декларант може повторно подати заяву про реєстрацію декларації про
відповідність разом із переконливими доказами та заходами, що усунуть
підстави для відмови у реєстрації декларації;

- декларант може оскаржити рішення ООВ/ОС згідно з Розділом 6
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Порядку.
6.1.22 В разі закінчення терміну дії декларації про відповідність заява на

реєстрацію декларації про відповідність подається на наступний термін.
6.1.23 Під час декларування продукції може використовуватись чинний

сертифікат відповідності та/або протокол сертифікаційних випробувань, як
доказова база при підтвердженні відповідності продукції вимогам ТР за умови,
що в ньому зазначено стандарти з “Переліку національних стандартів України,
які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам ТР, що розповсюджуються на цю продукцію.

6.1.24 На обладнанні, яке відповідає усім визначеним до нього вимогам,
повинен бути нанесений національний знак відповідності, опис та правила
застосування якого затверджено законодавством України. За нанесення
національного знака відповідності відповідає виробник або його
уповноважений представник.

6.1.25 Забороняється:
- нанесення національного знака відповідності на апаратуру, на яку не

поширюється дія ТР або яка відповідає вимогам ТР, але не відповідає вимогам
інших технічних регламентів, дія яких поширюється на таку апаратуру;

- маркування, інше ніж національний знак відповідності, якщо воно може
дезінформувати треті сторони щодо змісту або форми маркування, або того і
другого.

6.1.26 Виробник, або його уповноважений представник, або постачальник
зобов’язані зберігати копію декларації про відповідність разом з технічною
документацією протягом не менш як 10 (десяти) років після останнього
випуску обладнання, і надавати їх для перевірки у встановлених
законодавством випадках.

6.1.27 Виробник, або його уповноважений представник, або постачальник
зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для гарантування введення
обладнання в обіг відповідно до технічної документації та вимог Регламенту.

6.1.28 В разі, коли продукція вводиться в обіг окремою особою
(постачальником), яка не є виробником або уповноваженою ним особою і тому,
як правило, не має необхідної технічної документації і результатів випробувань
і, таким чином, не може надати докази підтвердження відповідності зазначеної
продукції вимогам ТР, проводиться сертифікація партії продукції згідно ІС.66.

6.1.29 Випробування продукції проводяться акредитованими НААУ
випробувальними лабораторіями (центрами), у сфері яких передбачена
можливість проведення в повному обсязі випробувань за національними
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стандартами, добровільне застосування яких повністю або частково
сприймається як доказ відповідності апаратури вимогам Регламенту.

6.2 Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва
обладнання

6.2.1 Цей Порядок визначає процедуру проведення внутрішнього
контролю виробництва, що виробляється серійно, вимогам ТР, яка проводиться
виробником або його уповноваженим представником.

6.2.2. Під час проведення внутрішнього контролю виробництва:
виробник або його уповноважений представник повинен підготувати та

оформити технічний файл для апаратури, що виробляється серійно;
Технічна документація повинна містити:

1) конструкторську документацію, зокрема:
- загальний опис апаратури;
- ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних
вузлів, електричних кіл тощо;
- описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та
функціонування апаратури;
- список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до
переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію
відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти
не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення
відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому
числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані.
У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку
національних стандартів у технічній документації, зазначаються їх частини, які
були застосовані;
- результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;
- протоколи випробувань;

2) у разі серійного виробництва апаратури внутрішні заходи виробника, які
підлягають виконанню з метою забезпечення відповідності апаратури вимогам
ТР.

Виробник повинен вжити дієвих заходів для того, щоб виробничий процес
забезпечував відповідність апаратури, що виробляється серійно, зазначеному
технічному файлу та вимогам ТР.
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6.3 Порядок проведення експертизи типу
6.3.1 Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи типу

обладнання, за якою призначений орган з оцінки відповідності пересвідчується
і підтверджує, що обладнання, яке планується до серійного виробництва,
відповідає положенням Технічного регламенту.

6.3.2 На кожний тип апаратури виробник або його уповноважений
представник повинен підготувати та оформити технічний файл.

6.3.3 Стосовно кожного типу апаратури виробник або його уповноважений
представник подає ООВ/ОС, обраному на свій розсуд, заявку щодо експертизи
типу обладнання.

У заявці зазначаються:
повне найменування і місцезнаходження виробника або його

уповноваженого представника, а у разі подання заявки уповноваженим
представником також документ про надання таких повноважень (доручення);

письмове підтвердження, що заявка на цей тип апаратури не була подана
іншому призначеному органу з оцінки відповідності;

технічний файл на тип апаратури, що підлягає перевірці.
Крім того, заявник надає ООВ/ОС зразок типу апаратури. Якщо цього

вимагає програма проведення випробувань, заявник надає ООВ/ОС додаткові
зразки.

6.3.4 ООВ/ОС:
вивчає технічний файл, перевіряє, чи тип апаратури виробляється

відповідно до технічного файлу, встановлює, які компоненти були розроблені
згідно з відповідними положеннями національних стандартів, і виявляє
компоненти, розроблення яких не базується на положеннях таких стандартів;

якщо національні стандарти, під час розроблення зазначеного типу
апаратури:

- не застосовувалися, проводить відповідні перевірки, вимірювання і
випробування з метою з'ясування, чи відповідають прийняті рішення основним
вимогам безпеки ТР;

- були застосовані, проводить відповідні перевірки, вимірювання і
випробування з метою підтвердження фактичного застосування зазначених
стандартів;

погоджує із заявником місце проведення перевірки того, що зразок типу
апаратури було вироблено відповідно до технічного файлу, а також місце
проведення необхідних перевірок, вимірювань і випробувань.

6.3.5 Якщо тип апаратури відповідає положенням ТР, ООВ/ОС видає
заявнику сертифікат експертизи типу апаратури. В цьому сертифікаті повинні
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бути зазначені повне найменування і місцезнаходження виробника та/або його
уповноваженого представника, дата видачі, необхідні відомості для
ідентифікації схваленого типу апаратури, висновок оцінювання і умови, за
якими сертифікат видається.

Виробник і ООВ/ОС зберігають копію зазначеного сертифіката, технічний
файл та іншу необхідну документацію протягом 15 років від дати видачі
сертифіката.

6.3.6 Якщо тип апаратури не відповідає положенням ТР, ООВ/ОС відмовляє
у видачі сертифіката експертизи типу з докладним повідомленням про причини
відмови. Він повідомляє про це заявнику та центральним органам виконавчої
влади. У разі незгоди з відмовою заявник може оскаржити результати
експертизи типу апаратури шляхом подання скарги до апеляційної комісії.

6.3.7 Заявник повинен повідомляти ООВ/ОС, який проводив експертизу
типу апаратури і зберігає технічний файл, про будь-яке модифікування типу
апаратури. ООВ/ОС вивчає ці модифікації типу апаратури і, якщо модифікації
відповідають основним вимогам щодо здоров'я і безпеки або робочим умовам,
призначеним для цього типу апаратури, або підтверджує чинність виданого
заявнику  сертифіката, або видає новий.

6.3.8 Центральні органи виконавчої влади, можуть на запит отримати копію
сертифіката експертизи типу апаратури, а також копію технічного файлу і
висновки експертизи, проведеної призначеним органом з оцінки відповідності.

6.3.9 Технічна документація і листування щодо порядку проведення
експертизи типу повинні бути оформлені українською мовою.

6.3.10 ООВ/ОС несе постійну відповідальність за забезпечення чинності
сертифіката експертизи типу апаратури. Він інформує виробника про усі значні
зміни, які можуть вплинути на чинність такого сертифіката. ООВ/ОС відкликає
сертифікат експертизи типу апаратури, який втрачає чинність.

6.3.11 Виробник апаратури несе постійну відповідальність за забезпечення
відповідності типу апаратури, що виробляється серійно, на яку видано
сертифікат експертизи типу апаратури, положенням ТР і поточних змін до
нього.

6.3.12 Виробник звертається з проханням до ООВ/ОС щодо перевірки
чинності сертифіката експертизи типу апаратури кожні п'ять років.

Якщо ООВ/ОС вважає, що сертифікат експертизи типу зберігає чинність з
урахуванням поточного стану справ, він поновлює такий сертифікат на
наступні п'ять років.
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Виробник і ООВ/ОС зберігають копію зазначеного сертифіката, технічний
файл та всі відповідні документи протягом 15 років від дати видачі
сертифіката.

У разі не поновлення чинності сертифіката експертизи типу апаратури
виробник повинен зупинити введення відповідного типу апаратури в обіг.

7 РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1 Якщо заявник не згоден з рішенням, яке прийняте ООВ/ОС за його
зверненням щодо оцінювання відповідності продукції вимогам Регламенту, він
повинен подати (письмово) заяву до ООВ/ОС не пізніше одного місяця після
одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії
прийнятого рішення.

Процедура подання та розгляду апеляцій регламентована процедурою
ООВ/ОС.

7.2 Заява розглядається ООВ/ОС у місячний термін з дня її надходження.
7.3 До заяви додаються такі документи:
- листування із спірного питання між заявником та ООВ/ОС;
- результати випробувань (за необхідністю);
- документація на продукцію (за необхідністю).
7.4 Кожна із сторін має право запросити експертів для надання пояснень.
7.5 Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких

резолюцій:
- продовжити роботи з оцінки відповідності заявленої продукції;
- відмовити у продовженні робіт з оцінки відповідності заявленої

продукції.
7.6 Рішення надсилається заявнику протягом п’яти днів після проведення

засідання. Якщо на думку ООВ/ОС, що розглядав спірне питання, необхідно
внести зміни або переглянути стандарти та інші нормативні документи про
продукцію, то відповідні пропозиції він вносить до центральних органів
виконавчої влади, на які покладено виконання функцій технічного
регулювання у даній сфері діяльності.

7.7 У разі незгоди з рішенням ООВ/ОС заявник має право протягом
десяти днів з дня одержання рішення звернутися до центральних органів
виконавчої влади, на які покладено виконання функцій технічного
регулювання у даній сфері діяльності, а також до суду, арбітражного суду
згідно з чинним законодавством.
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8 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

8.1 Оплата робіт із оцінки відповідності проводиться незалежно від їх
результатів.

8.2 Порядок розрахунків робіт під час оцінки відповідності продукції.
8.2.1 Під час оцінки відповідності продукції фінансові взаємовідносини

встановлюються між ООВ/ОС та заявником.
8.2.2 Оплаті підлягають наступні роботи, пов’язані з організацією робіт із

оцінки відповідності:
- підготовчі;
- експертні.
8.2.3 Вартість робіт із оцінки відповідності продукції вимогам ТР

визначається відповідно до «Правил визначення вартості робіт з оцінки
відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними
органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями»,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №
514, та розроблених ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» граничних
нормативів трудомісткості робіт, що проводяться підрозділами ООВ/ОС під
час оцінки відповідності продукції.

8.2.4 Оплата робіт із оцінки відповідності продукції проводиться на
підставі господарських договорів.

9 РЕСУРСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Порядок проведення оцінки відповідності продукції виконується із
застосуванням наступних ресурсів та інфраструктури:

- персонал;
- нормативні документи;
- паперові носії та МНІ;
- ПЕОМ та комп’ютерна мережа;
- копіювальна техніка;
- приміщення з відповідними комунікаціями;
- енергозабезпечення;
- зв'язок.

10 КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ

Контролю підлягають вхідні та вихідні дані, Порядок проведення
сертифікації (оцінки відповідності) продукції, а також результати виконання
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вимог, встановлених цією інструкцією.

11 ЗМІНИ

11.1 Порядок розробки повідомлень про зміну документів і внесення в
них змін встановлено інструкцією ІУ.09.

11.2 Зі змінами, що внесені до інструкції, повинні бути ознайомлені всі
співробітники, які були ознайомлені з нею, крім тих, що вибули. Відомості про
ознайомлення (підписи, дати і т. ін.) вносять в «Протокол ознайомлення...»
Ф3.ІУ.01. Термін ознайомлення - протягом тижня з моменту одержання
повідомлення про зміну або документ, у якому проведені відповідні зміни.

11.3 Контроль своєчасного ознайомлення співробітників зі змінами
покладається на начальника підрозділу, що застосовує інструкцію.

Розробник,
провідний фахівець
з сертифікації ВПВ І.В. Жуков

Нормоконтроль Н.П. Полянська

Перший заступник генерального директора,
представник керівництва з питань
функціонування системи управління якістю В.П. Березовський

Заступник генерального директора
з підтвердження та оцінки відповідності А.М. Маслак

Начальник ВПВ І.А. Слоневська

Начальник сектору ВПВ –
керівник з якості С.І. Кузнецова

Начальник СПВ (м. Мелітополь) О.О. Постол

Начальник ВС Н.М. Білоконь

Начальник СЯ Н.М. Терентьєва
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12 СПИСОК  РОЗСИЛКИ

Найменування посади або підрозділу Прізвище та ініціали
начальника підрозділу Примітка

ВПВ Слоневська І.А.

СЯ Терентьєва Н.М.
СПВ (м. Мелітополь) Постол О.О.

Керівник з якості С.І. Кузнецова
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Додаток А
(обов’язковий)

Форма «Заявки на проведення робіт з оцінки відповідності та/або
обліку декларації відповідності»

(Ф1.ІС.47)

Ф1.ІС.47
Керівнику

органу з оцінки відповідності/сертифікації
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

З А Я В К А
на проведення робіт з оцінки відповідності та/або

обліку декларації відповідності

1 Заявник
(назва декларанта-заявника (підприємства виробника або постачальника,

його повна адреса (юридична та адреса виробництва), код ЄДРПОУ для вітчизняного виробника)

в особі
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена підписувати декларацію від імені видавця)

заявляє під свою виключну юридичну відповідальність, що

(назва продукції, код ДКПП, код УКТ ЗЕД)

виробництва
(назва підприємства виготовлювача, його повна адреса (юридична та адреса виробництва), код ЄДРПОУ для вітчизняного виробника, країна)

вводиться в обіг у вигляді
(якщо партії, то вказувати кількість, дату виготовлення, строк придатності,  товаро - транспортні документи,

якщо виготовляється серійно, то вказувати - серійне виробництво згідно з  (позначення нормативного документа на продукцію)

відповідає вимогам
(позначення та назва технічних регламентів та нормативних документів)

і просить:
* провести процедуру оцінки відповідності:

сертифікат відповідності на продукцію
сертифікат експертизи типу
оцінка системи управління
внести декларацію до реєстру призначеного органу.
* Потрібне відмітити

2. Процедуру оцінки відповідності провести у відповідності з модулем:
(вказати модуль(лі), які застосовуються для підтвердження відповідності)

3 Сертифікати відповідності (у тому числі системи управління якістю) (за наявності*)
(номери сертифікатів відповідності (за наявності). В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.42-05/2019
Система управління якістю

Порядок проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Редакція 5
Аркуш 21

4 Сертифікати експертизи типу (за наявності*)
(номери сертифікатів експертизи типу (за наявності).

В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)

5 Термін дії декларації (за наявності*)
6 Випробування продукції провести в

(назва акредитованої (атестованої) випробувальної лабораторії (центру) та адреса, де

проводитимуться випробування. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)

7 Заявник зобов’язується:
- сплатити всі витрати за проведення робіт з оцінки відповідності та/або обліку декларації
відповідності;
- виконувати умови провадження оцінювання відповідності/сертифікації і надавати будь-яку
інформацію, необхідну для оцінювання продукції.
- надати комплект документів:
- товаросупроводжувальні документи, загальний опис продукції; технічні умови (за наявності) та
інші документи (за необхідності);
- протоколи випробувань, основні конструкторські креслення, схеми елементів, блоків, кіл та описи і
пояснення до них та інші документи (за необхідності), які є доказовою базою відповідності продукції
вимогам технічних регламентів.
- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що буде підтверджена органом з
оцінки відповідності.
8 Додаткові відомості:
Комплект документів, що є доказовою базою відповідності  продукції вимогам технічних
регламентів, зберігається в

(вказати місце зберігання)

Підписувати декларацію має право
(посада, прізвище, ім’я та по-батькові уповноваженої особи)

Декларант гарантує, що не подавав заяву на реєстрацію декларації про відповідність

(назва технічного/их/ регламентів, на відповідність яких подається декларація)

зазначеної вище продукції до іншого призначеного органу.
9 Банківські реквізити підприємства:
10 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду ДП
«ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на  обробку моїх особистих персональних даних у
паперових носіях та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою
формування та ведення  внутрішніх документів Підприємства..
11 У разі незгоди з прийнятим ООВ/ОС рішенням заявник має право письмово або усно оскаржити
його, для усунення будь-яких розбіжностей у розумінні між органом з оцінки відповідності/органом
сертифікації і заявником.

Керівник підприємства
(підпис)                                                             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
(підпис)                                                             (ініціали та прізвище)

М.П. « » 20 р.
(Дата)
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Додаток Б
(обов’язковий)

Форма «Декларації про відповідність»
(Ф2.ІС.47)

Ф2.ІС.47

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ ________________ від _______________ до _______________
дата дата

1. Модель апаратури/виріб ___________________________________________________________
(вказується номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника ______________
_______________________________________________________________________
(повне найменування виробника або його уповноваженої особи; місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.
4. Об’єкт декларації _________________________________________________________________________
(ідентифікація обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке
зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)
5. Об’єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних
регламентів: ________________________________________________________________________________

(назва та позначення Технічного регламенту)
6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що
були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні
специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується
відповідність ____________________________________________
(назва та позначення нормативних документів, добровільне застосування яких є підтвердженням відповідності
продукції вимогам Технічного регламенту)
7. У разі залучення ________________________________________________________________________
(повне найменування ООВ/ОС; місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер згідно з
реєстром  призначених органів)
виконав ________________________________________________
(опис виконаних робіт, застосовані модулі)
та видав сертифікат _______________________________________________

(номер та термін дії сертифікату відповідності/експертизи типу)
8. Додаткова інформація _________________________________________________________
(позначення та назва нормативного документу виробника, протоколи випробувань, номер, дата реєстрації,
термін дії, назва і місцезнаходження призначеного органу)
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Підписано від імені та за дорученням ________________________________________
(повне найменування виробника або його уповноваженої особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

________________________
(місце та дата видачі)

__________________________________________ ___________
(прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади)                                              (підпис)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності Державне
підприємство «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Орган з
оцінки відповідності № UA.TR.074, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10) (декларація дійсна до внесення змін в
конструкцію, склад або технологію виробництва). Декларація складена з урахуванням вимог ДСТУ ISO/ІЕС
17050-1:2006.

Керівник ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» _________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Чинність декларації про відповідність можна перевірити за тел. (061) 221-05-18
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Додаток В
(обов’язковий)

Форма «Рішення на проведення робіт з оцінки відповідності та або обліку
декларації про відповідність»

(Ф3.ІС.47)

Ф3.ІС.47
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ/СЕРТИФІКАЦІЇ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

РІШЕННЯ
за заявкою № _____ від _______

на проведення робіт з оцінки відповідності та/або обліку декларації про відповідність

Розглянувши заявку
(назва, адреса  заявника та код ЄДРПОУ )

на проведення робіт з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів продукції:

(найменування продукції, код ДКПП або УКТ ЗЕД)

що вводиться в обіг Заявником у вигляді:
(кількість або серійне виробництво)

за документами:
(товаро-супровідні або нормативні документи)

ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» вирішив:

1. Роботи з оцінки відповідності продукції будуть проведені на відповідність вимогам:

(назва(и) технічного(их) регламенту(ів) та/або нормативного(их) документу(ів) на продукцію)

2. Схема (модель) оцінки відповідності міститиме:
План діяльності з оцінки

відповідності
Відповідальний персонал

(організація)
Терміни виконання

Аналіз документації, наданої
Заявником
Відбір та ідентифікація зразків
продукції
Оцінювання стану виробництва
Випробування зразків продукції
Аналізування отриманих
результатів оцінювання
Прийняття рішення щодо оцінки
відповідності
Надання документів щодо оцінки
відповідності
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Наглядання за продукцією, щодо
якої проведено оцінку
відповідності
3. Інформації щодо виробника та продукцію достатньо для проведення сертифікації.
4. Будь-які розбіжності у розумінні між ООВ/ОС та заявником вирішені та усунені.
5. Роботи проводяться на підставі договору № _____________ від ___________

Керівник ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» _________________ ___________________

(підпис) (ПІБ)

М.П.
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Додаток Г
(обов’язковий)

Форма «Акт відбору зразків для проведення робіт з оцінки відповідності»
(Ф4.ІС.47)

Ф4.ІС.47
Орган з оцінки

відповідності/сертифікації
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10
А К Т

ВIДБОРУ ЗРАЗКIВ
від __________________20   р.

На _______________________________________________________________
(назва пiдприємства, органiзацiї, адреса, код ЄДРПОУ)

мною,_____________________________________________________________
(посада, прiзвище, iнiцiали  представника ООВ/ОС)

в присутностi ______________________________________________________
(посада, прiзвище, iнiцiали представника пiдприємства)

__________________________________________________________________
вiдiбранi зразки продукцiї ___________________________________________
вiдповiдно до рiшення № ________________________ вiд _________________
за заявкою № __________________ від _________________________________

Назва зразків
продукції

Одиниця
вимірю- вання

№ партії
зразків

Розмiр партiї
(кількість)

Дата виго-
товлення

Кiлькiсть
вiдiбраних

зразкiв та їх
заводські
номери

1 2 3 4 5 6

Представник ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  _______________            ________________

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

Представник заявника _______________             ________________
(пiдпис)                    (iнiцiали, прiзвище)
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Додаток Д
(обов’язковий)

Форма «Акт ідентифікації»
(Ф5.ІС.47)

Ф5.ІС.47
Орган з оцінки

відповідності/сертифікації
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10
АКТ

від « » 20 р.
ідентифікації продукції:
(назва продукції, тип, марка)

що випускається

(найменування підприємства, адреса країна-виробник)

представник ООВ/ОС
(посада, прізвище, ініціали)

та уповноважений представник Заявника
(посада, прізвище, ініціали)

склали цей акт як свідчення того, що вищевказана продукція щодо:
- назви;
- зовнішнього вигляду;
- функціонального призначення;
- маркування:
- пакування;
(не) відповідає вимогам

(позначення технічного регламенту)

та ідентифікована, як:
(назва продукції, тип, марка,дата виготовлення, виробник)

Відібрані зразки
(назва та кількість продукції)

(не) ідентифіковані і (не) можуть бути пред‘явлені для випробувань з метою проведення
процедури оцінки відповідності згідно з рішенням ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» №  ____________ від ______________ .

Представник ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  _______________            ________________

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

Представник заявника _______________             ________________
(пiдпис)                    (iнiцiали, прiзвище)
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Додаток Е
(обов’язковий)

Форма «Рішення про результати оцінки відповідності»
(Ф6.ІС.47)

Ф6.ІС.47
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ/СЕРТИФІКАЦІЇ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

Р І Ш Е Н Н Я
про (результати оцінки відповідності)

за заявкою № ___ від _____

Декларант (заявник), адреса:
Код

ЄДРПОУ
Відповідальна особа: Посада

Продукція, код УКТ ЗЕД
(ДКПП):

Виробник, адреса:
Додаткова інформація: Декларант - постачальник продукції (заявник)

Договір на проведення робіт: договір № __________ від __________.
Під час експертизи наданої документації було застосовано модуль оцінки відповідності та
перевірено:

№
Найменування перевірки Результа

т, так/ні
1 Чи належить продукція до сфери застосування технічного регламенту?

1.1 Технічний регламент

2
Чи надані та достатні документи, які підтверджують правомірність уповноваженої
особи підписувати декларацію?

3
Чи правильно визначені нормативні документи, передбачені для оцінки відповідності
продукції?

3.1
Перелік національних стандартів, ідентичних відповідному гармонізованому європейському
стандарту та/або технічним специфікаціям які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам вищезазначених Технічних регламентів:

4 Чи відповідає зміст файлу технічної документації вимогам технічних регламентів?

5

Чи підтверджують надані документи відповідність продукції вимогам технічних
регламентів?
(детально представлені результати наведено в Переліку документів, що є доказовою
базою відповідності вимогам Технічних регламентів)

5.1
Протокол випробувань № ______ від _____, виданий ________________, атестат акредитації
№ _________ від __________, дійсний до __________.

5.2
Сертифікат експертизи типу № _______, виданий _______ р. ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
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В результаті проведеної експертизи встановлена можливість реєстрації декларації про
відповідність продукції відповідно до вимог Технічних регламентів

ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» прийняв рішення:

Зареєструвати/відмовити у реєстрації декларацію про відповідність за

№ UA.074.D.00000-ХХ, терміном дії з «  »           20   р. до «     » 20   р.

Керівник ООВ

Перевірено:

Підготовлено:



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.42-05/2019
Система управління якістю

Порядок проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Редакція 5
Аркуш 30

Додаток Ж
(обов’язковий)

Форма «Звіт про результати оцінки відповідності»
(Ф7.ІС.47)

Ф7.ІС.47
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ/СЕРТИФІКАЦІЇ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

З В І Т
про (результати оцінки відповідності)

за заявкою № _______ від ________ 20        р.

Заявник, адреса:
Ідентифікаційний
номер

Відповідальна особа: Посада
Продукція, код

УКТЗЕД (ДКПП):
Виробник, адреса:

Додаткова інформація: Декларант - виробник продукції (уповноважений представник виробника, постачальник продукції)
Договір на проведення робіт: №                               від                       р.
Під час експертизи наданої документації було перевірено:

№ Найменування експертизи Результат, так/ні
1 Чи належить продукція до сфери застосування технічного регламенту?

2 Чи правильно визначені нормативні документи, передбачені для оцінки відповідності продукції?

3 Чи відповідає зміст файлу технічної документації вимогам технічного регламенту?

4
Чи підтверджують надані документи відповідність продукції вимогам технічного регламенту?
(детально представлені результати наведено в Переліку документів, що є доказовою базою
відповідності вимогам Технічних регламентів)

Перелік документів, що є доказовою базою відповідності продукції типовому зразку:
- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам нижчезазначених Технічних регламентів:
- Протоколи випробувань:   № ______ від _______ р. видані ____________, атестат акредитації № __________
від _____ р., дійсний до __________ р.;
- Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка;
- Технічні описи зразків;
- Технологічні інструкції.
В результаті проведеної експертизи прийнято наступні рішення стосовно відповідності типового зразка вимогам
Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту
Відповідність,

так/ні
Причини відмови*

ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» прийняв рішення:
Зареєструвати/відмовити у реєстрації Сертифікат за: № UA.074.ST.00000-ХХ
Керівник ООВ/ОС
Перевірено:

Підготовлено:
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Додаток И
(обов’язковий)

Форма «Ліцензії на використання сертифіката експертизи типу і знака відповідності»
(Ф8.ІС.47)

Ф8.ІС.47
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ЧИ/І ЗНАКА ВІДПОВІДНОСТІ

Ліцензія № _____________________ до Угоди № _____________________________________
Видав

(орган оцінки відповідності)
_______________________________________________________________________________

(ліцензіату)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Продукція, на яку видано ліцензію № у каталозі, тип або
інші показники

Стандарт(и) Специфічні
правила

Дата опублікування_______________________________________________________________

Підписано від органу оцінки відповідності __________________________________________
(підпис) (посада)
______________________________________________________________________________________

Від    “ ” 20    р.
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Додаток К
(обов’язковий)

Форма «Угода про забезпечення відповідності продукції вимогам технічних
регламентів»

(Ф9.ІС.47)

Ф9.ІС.47
Угода про забезпечення відповідності продукції

вимогам технічних регламентів
Використання сертифіката експертизи типу і знака відповідності

(з ідентифікаційним кодом ООВ)
Орган з оцінки відповідності (ООВ/ОС) ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», що
зареєстрований за адресою 69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10, (тут і далі — ООВ/ОС),
через _____________________ , цим надає __________________________________________ ,
що зареєстроване за адресою ___________ ___________________________________________ ,
(тут і далі — ліцензіат), ліцензію на використання сертифіката та/або знаку відповідності на
продукцію, перелік якої подано в кінці ліцензії в першій колонці, на відповідність вимогам
стандартів або технічних регламентів, наведених у другій колонці, і специфічним правилам,
наведеним у третій колонці, за умови виконання умов цієї угоди.

Стаття 1. РЕГУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка відповідності проведена згідно з використанням модулю (ів) ___ , які передбачені
модулями оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки
відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності затвердженими
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95.

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1 Ліцензіат погоджується, що продукція, яку виготовляють і постачають, відповідає
вимогам, установленим у стандартах і основних та специфічних правилах цієї ліцензії.
Відповідно ООВ/ОС дає дозвіл ліцензіату маркувати продукцію, на яку поширюється ліцензія.
2.2 Ліцензіат погоджується забезпечити безперешкодний доступ представникам, яких
уповноважив ООВ/ОС, до всіх дільниць виробництва продукції, на яку поширюється
ліцензія, без попереднього повідомлення.
2.3 Ліцензіат погоджується виготовляти продукцію, на яку поширюється ліцензія, за
тими самими технічними умовами, які були надані ООВ/ОС як зразок і відповідно до яких
провадили попередні випробовування на відповідність стандартам.
2.4 Ліцензіат зобов’язується зберігати копію декларації про відповідність разом з
технічною документацією, яка надавалась в ООВ/ОС, на протязі часу, вказаного в
технічному регламенті, а також надавати їх для перевірки у встановлених законодавством
випадках.
2.5 Ліцензіат забезпечує проведення оцінки ризиків, зумовлених використанням
продукції, з метою визначення рівня небезпеки для життя і здоров'я людей, для свійських
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тварин, майна та довкілля.
2.6 Ліцензіат забезпечує недопущення будь-якого ризику протягом передбачуваного
строку життєвого циклу продукції з урахуванням фаз транспортування, складання та
демонтажу, виведення з експлуатації та утилізації.

Стаття 3. НАГЛЯД

3.1 ООВ виконує нагляд за тим, чи продовжує продукція відповідати умовам ліцензії
згідно з вимогами загальних правил системи сертифікації та специфічних правил до схеми,
які наведено в ліцензії.
3.2 Нагляд здійснює персонал ООВ/ОС та (при необхідності) персонал з інших агентств,
уповноважених ООВ/ОС.
3.3 Ліцензіат зобов’язується здійснювати оплату всіх робіт з оцінювання відповідності (у
тому числи з нагляду). Вартість робіт визначається ООВ/ОС та оформляється у вигляді
рахунків згідно протоколів погодження вартості робіт на кожну конкретну роботу. ООВ/ОС
розпочинає проведення робіт з моменту отримання 100% попередньої оплати згідно
виставлених рахунків. Вартість робіт може бути змінена в зв’язку з інфляцією та змінами в
законодавстві за погодженням сторін.

Стаття 4. ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Ліцензіат зобов’язаний інформувати ООВ/ОС щодо внесення будь-яких змін у продукцію,
процес виробництва продукції або систему якості.

Стаття 5. СКАРГИ

Ліцензіат зобов’язаний на запит ООВ/ОС подати записи та звіти до ООВ/ОС щодо будь-яких
скарг на продукцію, на яку поширюється ліцензія.

Стаття 6. ОПУБЛІКУВАННЯ

6.1 Ліцензіат має право використовувати факт сертифікації продукції, на яку
розповсюджується ліцензія.

Стаття 7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ООВ відповідає за забезпечення конфіденційності інформації, яку його персонал отримав
через контакти з ліцензіатом.

Стаття 8. ОПЛАТА

Ліцензіат повинен сплачувати всі витрати ООВ/ОС стосовно наглядання, відбирання зразків,
випробування, оцінювання, а також адміністративні витрати.

Стаття 9. СТРОК ДІЇ УГОДИ

Ця угода чинна з ____ і діє до ________ , поки її не буде скасовано з суттєвих причин або
поки її не розірве будь-яка сторона після повідомлення іншої сторони.

Стаття 10. СКАСУВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

У разі скасування ліцензії строк інформування про це відрізняється залежно від причин
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скасування.
У наведеній нижче таблиці показано, як провадитимуть скасування, залежно від певних причин:
Ситуація, що вимагає відправити повідомлення, Строк завчасного попередження
яке може обумовити скасування про скасування
Бажання виробника скасувати Визначає ООВ/ОС
Рішення ООВ/ОС, що продукція небезпечна Не повідомляють
Порушення вимог стандарту не з причин безпеки 60 діб
Невиконання фінансових зобов’язань перед ООВ/ОС 30 діб
Відмова дотримуватися умов ліцензійної угоди 60 діб
Відмова виконувати вимоги після введення нової редакції Відповідно до схеми оцінки
стандарту відповідності продукції

Інформацію про скасування відправляється рекомендованим листом (або іншим відповідним
способом) іншій стороні з наведенням причин і дати закінчення угоди.

Стаття 11. ЗМІНЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОДУКЦІЇ

11.1 У разі змінення вимог до продукції, яку охоплює ця угода, ООВ/ОС повинен негайно
поінформувати про це ліцензіата листом (або іншим рівнозначним способом), зазначаючи
дату введення в дію змінених вимог і необхідність у додатковому оцінюванні продукції, на
яку поширено цю угоду.
11.2 Ліцензіат у зазначений термін після отримання повідомлення, про що йдеться в 11.1,
повинен сповістити ООВ/ОС відповідним листом (або іншим рівнозначним способом) про
свою готовність прийняти зміни. Якщо ліцензіат підтверджує готовність вчасно прийняти
зміни і результати додаткової експертизи — позитивні, видають додаткову ліцензію і
впроваджують інші зміни в даних ООВ/ОС.
11.3 Якщо ліцензіат повідомляє ООВ/ОС про свою неготовність вжити відповідних
заходів, наведених у 11.2, у призначений термін, або якщо ліцензіат не реагує протягом
зазначеного строку, або якщо результат будь-якої додаткової експертизи — негативний, ліцензія,
яка охоплює відповідну продукцію, втрачає чинність у день набуття чинності змінених вимог,
якщо інше не вирішує ООВ/ОС.

Стаття 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Забороняється:
нанесення національного знаку відповідності на продукцію, на яку не поширюється дія
ліцензійної угоди або які відповідають вимогам Регламенту, але не відповідають вимогам
інших технічних регламентів, дія яких поширюється на таку продукцію;
маркування, інше ніж  національний знак відповідності, якщо воно може дезінформувати
треті сторони щодо змісту або форми маркування, або того і другого.

Стаття 13. АПЕЛЯЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНІ ПИТАННЯ
Усі суперечки, які можуть виникати у зв’язку з цією угодою, потрібно вирішувати відповідно
до процедури ООВ/ОС.
Складено у двох примірниках з підписами уповноважених представників ООВ та заявника.
Від органу оцінки відповідності
Дата ___________________________________
_______________________________________

(підпис) (посада)

Від заявника
Дата_______________________________________
__________________________________________

(підпис) (посада)
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Додаток Л
(обов’язковий)

Форма «Програма наглядання за продукцією, щодо якої проведено оцінку
відповідності»

(Ф10.ІС.47)

Ф10.ІС.47
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ/СЕРТИФІКАЦІЇ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ООВ/ОС

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
________     _______________

(підпис)                      (ПІБ)

“____”______________20 __ р.

ПРОГРАМА
нагляду за продукцією, щодо якої проведено оцінку відповідності

1 Назва продукції
(назва продукції)

що випускається
(назва нормативного документа)

відповідає вимогам Технічного(их) регламенту(ів)

(назва технічного регламенту)

та вимогам

(найменування нормативних документів)

і процедура оцінки відповідності проведена у відповідності з модулем(ями)

2 Назва та адреса підприємства – заявника

3 Назва та адреса підприємства – виробника

4 Мета та завдання нагляду:
- встановлення підтвердження постійної відповідності оціненої продукції вимогам, вказаним
у технічному(их) регламенті(ах);
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- встановлення підтвердження правильності використовування знака відповідності;
- виявлення можливості виникнення умов, які можуть привести до випуску продукції, що не
відповідає вимогам нормативних документів;
- виявлення причин невідповідності продукції, встановленої під час проведення нагляду;
- оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди;
- оцінки виконання підприємством коригувальних заходів;
- з’ясування причин рекламацій, що надійшли на оцінену продукцію.

5 Підстава для проведення нагляду договір № від на виконання робіт; ліцензія №
від ; угода № від ; декларація про відповідність № від

, дійсна до ; сертифікат експертизи типу № від , дійсний
до

(договір на виконання робіт, ліцензія угода, сертифікат відповідності))

6 Позначення нормативних документів, на відповідність яким здійснюється нагляд:

(перелік нормативних документів, у відповідності з якими проводяться роботи з нагляду)

7 Роботи з оцінки відповідності проводились комісією у складі:

(прізвище, ініціали, посада, голова)

(прізвище, ініціали, посада)

8 Періодичність нагляду
(місяць, рік)

9 Нагляд здійснюється шляхом проведення перевірки виробництва та контрольних
випробувань продукції. Об'єм перевірки встановлюється у конкретній програмі нагляду
(загальний об'єм перевірки наведений у таблиці).

10 Об'єм перевірки.

№
п/п

Об'єкти перевірки

1 2
1 Наявність змін в документації, які можуть вплинути на безпеку продукції*
2 Аналіз повідомлень щодо змін документації і їх погодження з органом з

сертифікації*
3 Наявність замін ЗВТ*
4 Наявність замін технологічного обладнання*
5 Відбір та ідентифікація зразків оціненої продукції для проведення контрольних

випробувань
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6 Аналіз результатів контрольних випробувань сертифікованої продукції
7 Стан зберігання, пакування та відвантаження
8 Аналіз претензій та рекламацій*
9 Контроль за виконанням коригувальних заходів за результатами попередніх

перевірок
10 Контроль за правильністю використання декларації про відповідність,

сертифіката та знака відповідності
11 Оцінка відповідності системи управління якістю**

* інформація від заявника (підприємства-виробника) надається у вигляді довідок
** здійснюється в разі, якщо це передбачено модулем з оцінки відповідності

11 Склад аудиторської групи:
склад аудиторської групи з проведення нагляду затверджується керівником ООВ/ОС
ДП „ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” щодо кожного нагляду.

12 Під час перевірки виробництва при проведенні конкретного нагляду аудиторською
групою можуть бути зроблені наступні висновки та пропозиції:
- перевіркою не виявлені недоліки, що можуть привести до випуску невідповідної продукції.
- перевіркою виявлені недоліки, що можуть привести до випуску невідповідної продукції.
- підприємству необхідно розробити і реалізувати коригувальні заходи.
13 За результатами нагляду ООВ/ОС ДП „ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
складається звіт.

14 Програму складено на 3 арк. у 2 прим. і направлено (вручено):
1)

(назва підприємства)

2) ООВ/ОС ДП „ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”.
(назва органу з оцінки відповідності)

Аудитор
(підпис) (ініціали, прізвище)
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Додаток Н
(обов’язковий)

Форма «Звіт за результатами наглядання за продукцією, щодо якої
проведено оцінку відповідності»

(Ф11.ІС.47)

Ф11.ІС.47
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ/СЕРТИФІКАЦІЇ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ООВ/ОС

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
________     _______________

(підпис)                      (ПІБ)

“____”______________20 __ р.
ЗВІТ

за результатами нагляду за продукцією,
щодо якої проведено оцінку відповідності

1 Назва продукції
(назва продукції)

що випускається
(назва нормативного документа)

відповідає вимогам Технічного(их) регламенту(ів)

(назва технічного регламенту)

та вимогам

(найменування нормативних документів)

і процедура оцінки відповідності проведена у відповідності з модулем(ями)

2 Назва та адреса підприємства – заявника

3 Назва та адреса підприємства – виробника

4 Підстава для проведення нагляду договір № від на виконання робіт; ліцензія №
від ; угода № від ; декларація про відповідність № від

, дійсна до ; сертифікат експертизи типу № від , дійсний
до

(договір на виконання робіт, ліцензія угода, сертифікат відповідності))
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5 Позначення нормативних документів, на відповідність яким здійснюється нагляд:

(перелік нормативних документів, у відповідності з якими проводяться роботи з нагляду)

6 Звіт підготовлений аудиторською групою у складі:

(прізвище, ініціали, посада, голова)

(прізвище, ініціали, посада)

У присутності представників підприємства – виробника (заявника):

(прізвище, ініціали, посада)

(прізвище, ініціали, посада)

7 Результати перевірки
№
п/п

Об'єкти перевірки Невідповідності
та порушення

Примітка
(додатки)

так ні
1 2 3 4 5

1 Наявність змін в документації, які можуть
вплинути на безпеку продукції*

2 Аналіз повідомлень щодо змін документації і їх
погодження з органом з сертифікації*

3 Наявність замін ЗВТ*
4 Наявність замін технологічного обладнання*
5 Відбір та ідентифікація зразків сертифікованої

продукції для проведення контрольних
випробувань

6 Аналіз результатів контрольних випробувань
сертифікованої продукції

7 Стан зберігання, пакування та відвантаження
8 Аналіз претензій та рекламацій*
9 Контроль за виконанням коригувальних заходів за

результатами попередніх перевірок
10 Контроль за правильністю використання

сертифіката та знака відповідності
11 Оцінка відповідності системи управління якістю**

* інформація від заявника (підприємства-виробника) надається у вигляді довідок
** здійснюється в разі, якщо це передбачено модулем з оцінки відповідності
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Зауваження

Висновки та пропозиції

Звіт складено на арк.  у прим. і направлено (вручено):
1)

(назва підприємства)

2)
(назва органу з оцінки відповідності)

Додатки:
1 Довідка про внесення змін в нормативну та технічну документацію, замін технологічного
обладнання та засобів вимірювальної техніки (випробувального обладнання), рекламацій та
претензій від .
2 Акт(и) ідентифікації продукції від .
3 Акт(и) відбору зразків продукції від .
4 Протокол контрольних випробувань № від , виданий

(назва випробувальної лабораторії (центру))

Аудиторська група
(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Зі звітом ознайомлений і один
примірник отримав керівник
підприємства - заявника

(підпис) (прізвище та ініціали)
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Додаток П
(обов’язковий)

Форма «Сертифікат експертизи типу»
(Ф12.ІС.47)

Ф12.ІС.47

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
Зареєстровано в Реєстрі за № ___________
Термін дії з 00              20 року до                       року

Сертифікат видано

Найменування і адреса виробника:

Продукція:

Відповідає:
- Переліку (ів) національних стандартів, (ідентичним відповідному гармонізованому європейському
стандарту):
Дані, необхідні для ідентифікації продукції:

На підставі:
- Звіту про можливість реєстрації сертифікату експертизи типу у відповідності з вимогами
Технічного (-их) регламенту(-ів).
- Протоколу (-ів) випробувань № від ХХ.ХХ.20РР р.
виданий ВЛ (ВЦ), адреса, атестат акредитації №          , виданий            201    р., дійсний до             201
р.
- Технічні описи зразків;
- Технологічні інструкції

Керівник органу
з оцінки відповідності                  _____________________ ____________________

підпис ПІБ

М.П.



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.42-05/2019
Система управління якістю

Порядок проведення робіт з оцінювання
відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Редакція 5
Аркуш 42

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН
Ф6.ІУ.09

Зм
ін

а

Номери аркушів

Всього
аркушів у
документі

Позначення
повідомлення

про зміну
Підпис

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ня
зм

ін

зм
ін

ен
их

за
мі

не
ни

х

но
ви

х

ан
ул

ьо
-

ва
ни

х-


