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Регістр СЕРТАТОМ
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ В СФЕРІ
ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Регистр СЕРТАТОМ
СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Політика Регістру
1.1. Політика Регістру заснована на свідомій громадянській позиції та
відповідальності перед суспільством за наслідки радіаційних аварій (інцидентів),
що можуть виникнути через відмову продукції, яка використовується в системах
важливих для безпеки ядерних установок та радіаційно-небезпечних об’єктів.
1.2. Виявлення

невідповідності продукції

встановленим вимогам до

введення її в обіг або до застосування в сфері використання ядерної енергії –
головний пріоритет діяльності в Регістрі.

2. Цілі
Основними цілями Регістру є:
2.1. Запобігання обігу в сфері використання ядерної енергії продукції, яка
не відповідає вимогам встановленим у сфері використання ядерної енергії, а
також неякісної, контрафактної продукції.
2.2. Гармонізація процедур оцінки відповідності, які застосовуються в
Україні у сфері використання ядерної енергії, з чинною міжнародною
практикою.
2.3. Створення інформаційного простору для учасників Регістру і всіх
зацікавлених сторін щодо відображення результатів оцінки відповідності та
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обміну інформацією щодо оцінки відповідності у сфері використання ядерної
енергії.

3. Принципи
Принципами, яких дотримуються учасники Регістру є:
3.1. Компетентність: Всі особи (суб’єкти Регістру), що здійснюють оцінку
відповідності в рамках Регістру, мають необхідну кваліфікацію, ресурси й
повноваження для виконання покладених на них завдань;
3.2. Незалежність: Виключення можливості комерційного, фінансового,
адміністративного або іншого тиску на результати робіт з оцінки відповідності;
3.3. Раціональність

структури:

Регістр

будується

з

урахуванням

сформованої інфраструктури акредитації та практики оцінки відповідності та
забезпечує мінімізацію витрат на організацію і здійснення свої діяльності;
3.4. Гармонічність: Впровадження процедур оцінки відповідності, які
гармонізовані з міжнародними, європейськими, міждержавними процедурами та
процедурами інших країн;
3.5. Інформативність: Надання зацікавленим сторонам інформації щодо
результатів діяльності «Регістра СЕРТАТОМ».

4. Економічні засади діяльності
4.1. Система «Регістр СЕРТАТОМ» не переслідує як мету отримання
прибутку.
4.2. Фінансові відносини між Учасниками Системи будуються на договірній
основі.
4.3. Взаємовідносини Членів Системи, їх права та обов’язки в управлінні
Системою здійснюються Угодами про спільну діяльність в Системі та
будуються на принципах консорціальної діяльності, які передбачають:
–

збереження юридичної незалежності всіх суб’єктів діяльності – Членів
Системи;

–

лідерства одного із Членів Системи, як базового підприємства
Системи;
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рівних прав всіх Членів Системи при прийнятті Рішень, пов’язаних з
управлінням Системою.

5. Структура Регістру (Системи)
5.1. Організаційну структуру Регістру (Системи), яка показана в Додатку А,

6. Базове підприємство
6.1. Базовим (керівним) підприємством (органом) Регістру «СЕРТАТОМ» є
ТОВ «СЕРТАТОМ», як власник зареєстрованого в установленому порядку знаку
для товарів і послуг «СЕРТАТОМ».
6.2. Базовий орган в межах повноважень, визначених Угодами про спільну
діяльність Членами Системи, здійснює функції органа управління Системою

7. Рада керівників органів Регістру
7.1. Рада керівників органів «Регістру СЕРТАТОМ» – Рада директорів – є
колегіальним органом управління Системи, що здійснює загальне керівництво
діяльністю Членів Системи, який координує діяльність всіх Членів Регістру на
підставі укладених між ними Угод та договорів.
7.2. До складу Ради керівників органів «Регістру СЕРТАТОМ» входять
керівники органів оцінки відповідності, які уклали Угоду про спільну діяльність
в Системі.
7.3. Рада керівників органів «Регістру СЕРТАТОМ»:
–

вибирає Голову Ради директорів;

–

затверджує включення нових ООВ та Членів до Регістру;

–

затверджує склад Атестаційної комісії;

–

виконує інші функції, які встановлені правилами и стандартами
Системи.

8. Органи Регістру
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8.1. Органи з оцінки відповідності (далі ООВ) Системи є: органи з
сертифікації продукції, органи з сертифікації систем управління, органи з
сертифікації персоналу, випробувальні лабораторії, експертні центри.
8.2. ООВ надаються повноваження на виконання робіт у Системі

при

наявності документів, які підтверджують компетенцію ООВ в конкретній сфері
діяльності, а саме:
–

свідоцтвами або іншими документами, які підтверджують акредитацію
ООВ

в

національному

агентстві

з

акредитації

(НААУ)

або

національних органах акредитації (для закордонних ООВ),
–

наказами центрального органу виконавчої влади з питань технічного
регулювання

про

призначення

ООВ

в

Національній

Системі

УкрСЕПРО;
–

наказами центрального органу виконавчої влади з питань технічного
регулювання про призначення ООВ в законодавчо регульованій сфері
в якості органа з оцінки відповідності продукції вимогам одного або
декількох Технічних регламентів;

–

документами, які підтверджують включення ООВ до списків
дозволених, рекомендованих, корпоративних постачальників послуг
або надання у встановленому порядку ООВ повноважень на
проведення робіт з оцінки відповідності продукції, систем якості для
національних експлуатуючих організацій або інших ліцензіатів сфери
використання ядерної енергії.

8.3. ООВ здійснює роботи тільки в межах тієї номенклатури продукції та
сфер діяльності, які визначені їх уповноваженням в Регістрі.

9. Аудитори та технічні експерти
9.1. Аудитори повинні мати відповідну кваліфікацію, відповідати вимогам,
встановленим ДСТУ ISO 19011, і мати сертифікат (свідоцтво, атестат)
зовнішнього (внутрішнього) аудитора, виданий авторитетним органом оцінки
відповідності персоналу.
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9.2. Рівень кваліфікації аудиторів Регістра підтверджується атестаційною
комісією за документами органів оцінки відповідності персоналу з обов'язковим
зазначенням області їхньої компетентності (акредитації).

10. Наглядова рада
10.1. Наглядова Рада Органів з оцінки відповідності (далі – Рада) – є
колегіальним дорадчим консультативно-наглядовим органом Системи «Регістр
СЕРТАТОМ».
10.2. Рада формується із представників органів центральної виконавчої
влади, органів з оцінки відповідності, організацій і підприємств - загальних
кінцевих споживачів продукції сфери використання ядерної енергії.
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Додаток А. Структура Регістру
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