
Перелік документів, які необхідно подати заявнику для виконання робіт

при сертифікації продукції, що випускається серійно за схемою з

атестацією виробництва:

1.Заявка на сертифікацію продукції

2.Опитувальну анкету

3.Повний комплект нормативної документації із всіма внесеними змінами на

готову продукцію та на методи випробувань цієї продукції. Якщо продукція

виготовляється згідно технічних умов (ТУ), то ТУ повинні бути затверджені

та зареєстровані в установленому порядку. 

4.Комплект технологічної документації: 

- технологічні інструкції на виробництво продукції; 

- затверджені рецептури (харчова продукція); 

- ліцензії на виробництво (лікеро–горілчані вироби); 

- карта техно–хімконтролю на виробництво продукції. 

5.Наявність виробничої лабораторії, її уповноваження 

6.Підприємство  повинно  бути  в  повній  мірі  забезпечене  повіреними/

каліброваними засобами вимірювань. 

7.Підприємством повинні бути складені угоди зі сторонніми організаціями на

проведення випробувань. 

8.Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. 

9.Дозволи відповідних служб (в т.ч. експлуатаційний дозвіл для потужностей

по  переробці  продукції  тваринного  походження)  та  дозвіл  на  початок

виробництва, виданий органом Держнаглядохоронпраці. 

10.Дозвіл на спецводокористування (при необхідності). 

11.Для  підприємств  харчової  промисловості  (по  виробництву  лікеро–

горілчаних виробів  та  води  (мінеральної  та  солодкої)  необхідно  зробити

повний аналіз води на відповідність НД. 



12.На  технологічну  лінію,  що  встановлюється  для  виробництва  харчової

продукції,  а  також на  технологічне  обладнання,  повинні  бути  сертифікати

відповідності/ декларації виробника. 

13. На  харчові  добавки,  які  використовуються  для  виготовлення  харчової

продукції,  необхідно  мати  висновок  державної  санітарно-гігієнічної

експертизи. 

14.На матеріали,  що контактують з  продуктами харчування,  матеріали,  що

контактують  з  середовищем  перебування  людини  чи  з  людиною

безпосередньо – санітарно–гігієнічний висновок. 

15.Маркування  харчової  продукції  проводити  згідно  з  вимогами  НД  на

продукцію  та  Законів  України  "Про  основні  принципи  та  вимоги  до

безпечності  та  якості  харчових  продуктів",  "Про  державне  регулювання

виробництва і  торгівлі  спиртом…" та  Технічного регламенту  щодо правил

маркування харчових продуктів.

16. Інструкцію з атестації  технічних можливостей (при атестації  по ДСТУ

3414).

17.Стандарти  підприємства  (методики,  інструкції)  щодо  продукції  та

виробництва

18. Інформацію  щодо  виробництва:структурну  схему  підприємства,

включаючи основні  та  допоміжні  виробничі  підрозділи,  інженерні  та

адміністративні служби з наведенням зв’язків між ними;

19.До початку роботи підприємство, що має намір атестуватися повинно мати

документи, що підтверджують відомості щодо: 

- організацію контролю якості;

- організацію контролю за випуском;

- структуру відповідальності виробничого персоналу перед вищим

керівництвом;

- системи контролю якості в ході технологічного процесу;

-системи контролю за внесенням змін до технологічної документації

на продукцію;



- засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувального

обладнання;

- системи повірки (калібрування) ЗВТ;

-  порядку  формування  та  позначення  партії  продукції,  що випускається,

порядку формування та позначення виборок з них для

випробувань або контролю;

- порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, складання,

затвердження та зберігання протоколів випробувань;

- порядку, що забезпечує відпуск тільки якісної та безпечної продукції.

- блок-схеми та визначення критичних точок виробництва харчової

продукції  та  системи моніторингу  кожної  з  них в  сировині, матеріалах та

технологічному процесі (принцип НАССР) , якщо це передбачено

Порядком атестації.

Заявник надає  оригінали документів та  копії  оригіналів,  завірені печаткою

заявника.


