УКРАЇНА

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
продукції та послуг в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО
(свідоцтво про призначення № UA.P.173 та свідоцтво про уповноваження № UA.PN.173)
товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ»
49022, м. Дніпропетровськ, вул. М.Малиновського, 130а
Тел\факс: (0562) 35-12-12
e-mail: ukrteststandart@mail.ru

ДОВІДКА № 5249 від 06.07.2015р.
Орган із сертифікації продукції – ТОВ " УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ " повідомляє, що товар
електроустановне обладнання:
-монтажні коробки з клемами та комплектуючі до них:
3951ххх, 3952ххх, 3953ххх, 3954ххх, 3955ххх, 3956ххх, 3964ххх, 3965ххх, 3904ххх, 3908ххх,
3912ххх, 3926ххх, 3942ххх, 3001ххх, 3002ххх, 3003ххх, 3021ххх, 3022ххх, 3023ххх, 3024ххх,
3025ххх, 3031ххх, 3032ххх, 3033ххх, 3034ххх, 3035ххх, 3042ххх, 3043ххх, 3044ххх, 6400ххх,
6480ххх, 6481ххх, 6483ххх, 6482ххх, 6484ххх, 6410ххх, 6455ххх, 6454ххх, 6456ххх, 6457ххх,
6303ххх, 6304ххх, 6623ххх, 6624ххх, 6700ххх, 6701ххх, 6813ххх, 6814ххх, 6815ххх, 6802ххх,
6803ххх, 6804ххх, 6805ххх, 6806ххх, 6100ххх, Sxxx, SPxxx, BSxxx., код УКТ ЗЕД 8536
-штепсельні розгалужувачі та барабани арт.РВ,клемні колодки та комплектуючі
арт.PRS,ND,EVP-K,шайба арт.7373, код УКТ ЗЕД 3923,8547,7415
електроустановне обладнання:
-монтажні коробки та комплектуючі серій V,ТVM,TV,TVM,UM,H,TK,TZ,TP,PGxxx,Txxx,TKUV,USMPK,UP,VCU,VPP,VPC та моделей
6813ххх,6814ххх,6815ххх,6802ххх,6803ххх,6804ххх,6805ххх,6806ххх., код УКТ ЗЕД 8547
-монтажні коробки з клемами, серій: VCU, S-BOX, KUP, Pp/t та комплектуючі до них:
3951ххх, 3952ххх, 3953ххх, 3954ххх, 3955ххх, 3956ххх, 3964ххх, 3965ххх, 3904ххх, 3908ххх,
3912ххх, 3926ххх, 3942ххх, 3001ххх, 3002ххх, 3003ххх, 3021ххх, 3022ххх, 3023ххх, 3024ххх,
3025ххх, 3031ххх, 3032ххх, 3033ххх, 3034ххх, 3035ххх, 3042ххх, 3043ххх, 3044ххх, Тххх,
6400ххх, 6480ххх, 6481ххх, 6483ххх, 6482ххх, 6484ххх, 6410ххх, 6455ххх, 6454ххх, 6456ххх,
6457ххх, 6303ххх, 6304ххх, 6623ххх, 6624ххх, 6700ххх, 6701ххх.,код УКТ ЗЕД 3925
-монтажні коробки з клемами, серій : TKUV, USMPK, UP , VCU, VPP, VPC., код УКТ ЗЕД
3926
-вимикачі побутові серій DS, ND., код УКТ ЗЕД 8538
-розетки побутові серій DZ, ND., код УКТ ЗЕД 8536.
(опис товару)

ввезений в Україну ТОВ "СЕЗ-УА", 89425, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Довге
Поле, вул. Хіміків, 11, код ЄДРПОУ 33128716
(повне найменування власника або одержувача товару)

згідно контракту № 01/11 від 01.10.2011р.
(номер, дата зовнішньоекономічного контракту; номери, дати товаро-транспортних документів
на перевезення; документів, які використовуються для визначення вартості товару)

1)

не підлягає сертифікації та оцінці відповідності (позначити «х»):

через недостатню кількість для проведення сертифікації та оцінки відповідності;
через те, що під час проведення випробувань руйнівними методами товар буде повністю знищено або зруйновано до рівня неможливості застосування за призначенням;
__ як дослідні зразки з метою проведення досліджень чи випробувань;
2) сертифікація та оцінка відповідності буде проведена після завершення митного
оформлення товару з метою вільного обігу;
3) не відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів України з питань підтвердження відповідності.
Не належить до контрольованих товарів і не підпадає під дію технічних регламентів

Прийнято на підставі порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають
обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008р. №446 із
змінами та доповненнями, експертизи документації, за результатами якої встановлено, що на зазначений вище товар, не поширюється дія стандартів наведених в «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» (затверджений
наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005р. №28 із змінами та доповненнями). Постанови КМУ від 21.05.12р. №
436
Також повідомляємо, що на вищезазначену продукцію не розповсюджуються вимоги Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №939 від 18.07.2007 «Про затвердження Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i плану заходiв з його застосування»,ПКМУ №898 від
08.10.2008 «Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi»,ПКМУ №1057 від 03.12.2008 «Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi».
(зазначається підстава з посиланням на нормативні документи та нормативно-правові акти України, результати випробувань та досліджень проб або зразків товару, результати розгляду техніко-технологічної документації тощо)
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