Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
РІШЕННЯ
про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки
відповідності вимогам відповідного технічного регламенту
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України засвідчує, що
державне підприємство "Сумський експертно-технічний центр Держпраці"
(вул. Косівщинська, буд. 18, м. Суми, 40009) наказом від
№

JeWS

16 р.

призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки

відповідності
працюють

вимогам
на

Технічного

рідкому

чи

регламенту

газоподібному

водогрійних
паливі,

котлів,

що

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748, і йому присвоєно
ідентифікаційний номер UA.TR.119.
Сфера призначення на 1 арк. наведена в додатку до цього рішення та є
його невід'ємною частиною.

Перший віце-прем’єр-міністр
України - Міністр

V 5 1'

игг/иїс&

2016 р.

Додаток
до рішення про призначення органу з
оцінки відповідності

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ
органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності
вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на
рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 748
(далі - Технічний регламент)
державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці»
Порядковий
номер

1
1

Види продукції із зазначенням
категорій та/або груп продукції
(якщо вони визначені в
технічному регламенті) чи інших
деталізованих визначень
продукції

Процедури оцінки
ВІДПОВІДНОСТІ 3

посиланням на
положення технічного
регламенту чи додатки до
нього, в яких визначені ці
процедури

2
Котли водогрійні, що працюють
на газоподібному паливі і мають
номінальну вихідну потужність
від 4 до 400 кВт:

3

серійного виробництва;

Додаткові
відомості про
сферу
призначення,
якщо це
вимагається
технічним
регламентом
4

Модуль В (перевірка
типу), пункт 8
Технічного регламенту;
модуль F (перевірка
продукції), пункт 8
Технічного регламенту;

модуль G (перевірка
одиниць продукції),
пункт 9 Технічного
регламенту

штучного та дрібносерійного
виробництва

2

Котли водогрійні серійного
виробництва, що працюють на
рідкому паливі і мають
номінальну вихідну потужність
від 4 до 400 кВт

Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Модуль В (перевірка
типу), пункт 10
Технічного регламенту
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