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Заресстровано в peccTpi
ТОВ (УКРСВРТlОrКШЙШН> за ЛЬ UA;CRT.0017P-22
Зарегистрирован в реесФе ООО (УКРСЕРТИФИКЕйШН> под J'.lb /

Registered al the Record oJ LLC "UКRСЕRТIFIСДТION" uпdеr Jф

TepMiH дiТз 20 травня 2022 до 19 травня 2024
срок действия с / Теrп ofvalidity isJrom

П ролуlсчiя
I 1ролукr tпя/

Вiдповiдае вимогам
Соотве,гс-гвуе,г требования м/
Сопlрlу vilh lhe requiremeпls

Виробник (и)
IIроизволитель (и)/

Producer (s)

Сертифiкат вtлдано
Сер,ги(lикат вылан/
Сеrtфсаlе is issued al

Сертифiкат видано органом
з оцiнки вiдповiдностi

Керiвник органу
з оцiнки вiдповiдностi
Руководитель органа оценки соответствия /
Director ofthe сопJоrпiо) assessmeй body

Блоки незнiмноТопалубки пiнополiстирольнi для зведення cTiH та
перегородок в житлових, громадських та промислових будiвель
та споруд марок М25, М35

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

22,21,41

Додаткова iнформачiя Блоки незнiмноТ опалубки пiнополiстирольнa для зведення cTiH та
flополнительная информация/ перегородок в житлових, громадських та промислових будiвель та споруд
Additioпal iпJоrmаtiоп марок м25, м35, що виготовляються серiйно з 20 травня 2022 до 19 травня

2024 з проведенням технiчноrо нагляду за сертифiкованою продукцiею
один раз на рaк (схема сертифiкацii: сертифiкацiя продукцii, lцо
ви пускаеться серiй но, з обстежен ня м ви робн и цтва)

кодДКПП, ОКП

Т У У В. 2.7-25.2-30554557-001:2007 "Блоки незнiмноТ опалубки
пiнополiстирольнi. ТехнiчнiумовиD п.п. 1.1.3.2, 1.1.3.4-1.1.3.8,1.'1,4.1
(таблиця 1, рядки 1,2,4,5,6|

ТзОВ <ВАЛЬКlРlЯD,04075, м. КиТв, вул. Курортна, буд. 11, код еДРПОУ
30554557, адреса виробництва: м. КиТв, ул. Пухiвська, 1-А

ТзОВ <ВАЛЬКlРlЯD, 04075, м, КиТв, вул. Курортна, буд.11, код еДРПОУ
30554557

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТ]ФlКЕЙШНD
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62fl,

Карпюк Н. М.

Сертlrфикат выдан органом оценки соответствия/ . тел. +38073 -77 -321-77 , e-maal: ч krcertification@u kr.net
Cerli./icale iS issued Ьу lhe сопfоrmilу assessпenl body

На пiдставi Протоколу випробування Ng 1006 вiд 2О.05.2О22р. ВЦ ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШНD,
Наосновании/ 33018, м. PiBHe, вул. курчатова,62д, актобстеження виробництва Ns 158-Б/Со вiд
Оп the grouпds oJ 28.о2.2о22
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LIиннiс.гь сертифiката вiдповiдностi можНа
перевiрити за тел. +З80'l З -1 7 -З21 -'l'7
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