
ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»
Номер призначеного органу UA.TR.045, атестат акредитації НААУ № 10112

[ІЩИВДМОВЇЇО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

U A.TR.045.000084-19Зареєстровано в реєстрі органу в оцінки відповідності за №
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under № /,
Термін дії з 15 квітня 2019 до 14 квітня 2022
Срок действия С 

Term of vaildity is from
TO B  «Торгівельно-промислова група «Формула» (Україна) (код 

Сертифікат видано Є д Р П 0 У  36161468), за адресою: Україна, 49057, м. Дніпро, вул. 
Сертификат выдан Богдана Хмельницького, 158
Certificate is issued on 22 21 21 -53 00
Продукція Труби з поліетилену типу Р Е  80, РЕ 100 для будівництва мереж ' ' 
Пппликмия / РгоН1ігНппЗОПОСтачання 3 Робочим тиском до 10 бар, номінальним 3<ЩЦ[%ЗЕД(ДК0161:ДКПП) /  

h i m  діаметром dn = 20 - 450 мм та номінальним розмірним співвШ«взд(дк0161 ДКПП) ,
м  І -  II 1- І -  ( I CCS (UK7ZED) code(s) (DK 016); DKPP)

ношенням S D R  11 -  S D R  17,6

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)) 
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка, (товарний знак)) 
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам 
Соответствует требованиям п п 5  ^  5 2 , 6.2 (таблиця 1), 6.3 (таблиці 2, 3), 7.2 (рядки 1-3, 5, 8-9 таблиці 
Complies with the requirement^ 8 2  (рядки 1-3 таблиці 6 ), 10 Д СТУ  Б EN 1555-2:2012 (EN 1555-2:2010, 

IDT) )

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ hame and denotation of normative documents \

Виробник(и) TO B  «Торгівельно-промислова група «Формула» (Україна), за адресою: 
Производитель(и) / Producer(y)KpaïHa, 49057, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 158 

Місце(я) виробництва j Q g  «Торгівельно-промислова група «Формула» (Україна), за адресою: 
Месю(а) производства Україна, 49057, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 158
Place(s) of production V

Лопаткова інАоомаиія Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з 15.04.2019 
Дополнительная информация *°  14.04.2022. Технічний нагляд - 1 раз на рік.
Additional information х,

ОС «ЦентрСЕПРОтепломережа», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Г,
Сертифікат видано органом з оцінкй>$ІЬіШДО0Ргі<044> 333'30-87: НомеР призначеного органу u a .t r .045

згідно наказу Мінекономрозвитку України №890 від 02.08.2013 p., АтестатСертификат выдан органом оценки с о о т в е т с т щ ^ ^ . .  НАДу № Ю112 від 16 10 2018 р.
Certificate is й^іЙРо^увань № 252-2019 від 12 квітня 2019 р. Випробувальної лабора-
ц . . торії «ЦСТМ» з випробувань трубопровідної продукції та полімерних матеріалів будівельного 
па підставі призначення ТОВ «Орган сертифікації <ЩертрСЕПрОтепломережа» (03150, м. Київ, Залізничне 
На основании шосе, 47), Атестат акредитації №2Н10М^шд 01ДЛ<2014 р. (чинний до 31.10.2019 p.), Звіт з оцінки 
On the grounds а&стеми якості від 09 квітня 2019 р. / S /

Керівник органу з оцінки відповідності _______________ dL___ Л.О. Полтавська__________
Руководитель органа оценки соответствия ,підпис' ‘нi*am,• su,name|
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних OOB, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua 
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua 
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua

http://www.cstmlab.com.ua
http://www.cstmlab.com.ua
http://www.cstmlab.com.ua



