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- Заявка, Ф-008-01
- Заявка, Ф-008-01
- Журнал реєстрації вхідних документів, Ф-004-02
- Журнал реєстрації вхідних документів, Ф-004-02
- Журнал реєстрації заявок та сертифікатів, Ф-008-02
- Журнал реєстрації заявок та сертифікатів, Ф-008-02
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- Рішення за результатами аналізування заявки, Ф-008-03
- Рішення за результатами аналізування заявки, Ф-008-03
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-Договір, Ф-008-04
-Договір, Ф-008-04

- Наказ про призначеня комісії з оцінки відповідності,
- Наказ про призначеня комісії з оцінки відповідності,
Ф-008-06,
Ф-008-06,
- План з оцінювання, Ф-008-07
- План з оцінювання, Ф-008-07

- Розпорядження про випробування, Ф-008-09
- Розпорядження про випробування, Ф-008-09

-Акт експертизи документації, Ф-008-08
-Акт експертизи документації, Ф-008-08
-Звіт про оцінювання, Ф-008-10
-Звіт про оцінювання, Ф-008-10

- Звіт про оцінювання, Ф-008-10
- Звіт про оцінювання, Ф-008-10
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3. Обсягом робіт повторного
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або
Прийняття
неможливість
видачі
сертифіката
неможливість видачі сертифіката
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Підготовкататавидача
видачасертифіката
сертифікатавідповідності
відповідності
10
Підготовка
(за
наявності
позитивного
рішення
про
видачу
сертифіката)
(за наявності позитивного рішення про видачу сертифіката)

Закінчення
Закінчення

-Об’єктивні свідоцтва виконання
-Об’єктивні свідоцтва виконання
коригувальних дій за виявленими
коригувальних дій за виявленими
невідповідностями
невідповідностями
- Звіт про повторне оцінювання, Ф-008-10
- Звіт про повторне оцінювання, Ф-008-10

- Рішення про видачу сертифіката, Ф-008-11
- Рішення про видачу сертифіката, Ф-008-11

- Сертифікат, Ф-008-12
- Сертифікат, Ф-008-12
- Сертифікаційна угода, Ф-008-13
- Сертифікаційна угода, Ф-008-13
- Програма наглядових аудитів, Ф-008-14
- Програма наглядових аудитів, Ф-008-14
(за необхідності)
(за необхідності)

