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РIШЕННЯ

Орган iз сертифiкацiУ
«Укрметртестстандарт»
повщомляс, що
- даховi вентиляцiйнi виходи, фiрми «Wirplast», Польща.код УКТ ЗЕД 3925 90 80 00,
ввезенi в Украшу ТОВ "МЕТРОТАЙЛ-УкраУна",
03115, м. КиУв, пр. Перемоги, 136, кв. 34
(повне найменування

за документами:

власника або одержувача товару)

iнвойсами,N"!!F/6340/O/12 вiд 30.11.2012,,N"!!F/5917/O/12 вiд 09.11.2012;
контрактом .N.o01/01-2011вiд 07.06.2011

(номер i дата зовнiшньоекономiчного
контракту; у разi неподання зовнiшньоекономiчного
номери i дати товарно-транспортних
документiв)

коитракту

-е-

1) не пшлягас обов'язковiй сертифгкацй (позначити "х"):
через недостатню кiлькiсть для проведення сертифткацй;
через те, що пiд час проведення випробувань руйнiвними методами товар буде повнiстю
знищено або зруйновано до рiвня неможливостi застосування за призначенням;
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як дослiднi зразки з метою проведення дослiджень чи випробувань;
2) сертифiкацiя буде проведена пiсля завершення митного оформлення товару з метою
вiльного обiгу;
3) не вщповщае обов'язковим вимогам нормативних документiв та нормативно-правових
акпв Украгни з питань пiдтвердження вiдповiдностi.
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Не належить до контрольеваних товартв.
Рiшення прийнято на пiдставi П.2 Порядку митного оформлення TOBapiB,що ввозяться на
митну територiю Укра"iни та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацi"i в YKpa"iHi, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHiCTpiBУкра"iни вiд 14 травня 2008 р. ,N"!!
446 iз змiнами та Доповненнями,
експертизи технiчно'i документацi'i, за результатами яко"iвстановлено, що на зазначений вище товар,
не поширю€ться дiя стандартiв наведен их в «Перелiку продукцii', що пiдляга€ обов'язковiй
сертифiкацi"i в YKpai'Hi»(затверджений наказом Держспоживстандарту
Укра"iни вiд 01.02.2005 р.
.N.o 28 iз змiнами та доповненнями) та «Перелiку продукцi'i, вiдповiднiсть яко"i може бути
пiдтверджена декларацieJO'Y про вiдповiднiсть» (затверджений
наказом Держспоживстандарту
Укра"iни вiд 29.01.07 p. .N.o6).
Зазначий вище товар не включений до орi€нтовних перелiкiв продукцi"i, що пiдлягають оцiнцi
вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв в YKpa"iHiзгiдно з листом Держспоживстандарту
Укра'iни вiд16.12.2010,N"!! 13125-2-4/17, не поширю€ться дiя Постанови Кабiнету MiHicтpiB Укра"iни
вiд 21.05.2012 ,N"!!436
(додатки 7 та 12).
(зазначаетъся гидстава з посиланням на нормативнi документи та нормативно-правовi
акти Украгни,
дослiджень проб або зразкiв товару, результати розгляду технгко-технопопчног документашг тошо)
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