
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE OF CONFORMITY 
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

«іГ і̂й

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за №
Зарегистрирован в Реестре органа по оценки соответствия 
Registered at the Record o f conformity assessment body under

Термін дії з 23 червня 2018 p. до 22 червня 2019 p.
Срок действия с 
Term of validity is from

U A.TR.061.001065-18

Продукція (тип)
Продукция(тип) 
Production (type)

Труби поліпропіленові THERMO ALLIANCE для мереж холодного, 
гарячого водопостачання та водяного опалення діаметром 16-110 
мм: труби з поліпропілену рандом-сополімеру (PP-R, ПП-80 тип 3); труби 
полімерно-композитні з середнім шаром з фіберволокна (скловолокна); 
багатошарові алюмінієво-полімерно композитні труби з зовнішнім зварним 
шаром PP-R/AL/PP-R та з’єднувальні деталі до них

код УКТ ЗЕД, TH ЗЕД

22.21.2
кодДКПП.ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям 
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-144:2007 пп. 6.2+6.4, 7.1, 7.3 табл. 13 поз.1, 2, п. 7.4.1, 
7.5.1

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

TOB «ФІН-ТРЕЙД СЕРВІС», Україна, 85630, Донецька, обл., м. 
Красногорівка, вул. Охтирська, 1, код ЄДРПОУ 35559628 (виробничі 
потужності розташовані за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. 
Леваневського, 87 "в"); Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Охтирська, 1)

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

Фізична особа-підприємець Алмакаєв Ріфат Менірович, 61157, м. Харків, вул. 
Академіка Богомольця, 29, кв. 148, ІПН 2550212934

Труби поліпропіленові THERMO ALLIANCE для мереж холодного, гарячого 
водопостачання та водяного опалення: труби з поліпропілену рандом-сополімеру 

Додаткова інформація (PP-R, ПП-80 тип 3); труби полімерно-композитні з середнім шаром з фіберволокна
Дополнительная информация (скловолокна); багатошарові алюмінієво-полімерно композитні труби з зовнішнім 
Additional information зварним шаром PP-R/AL/PP-R діаметром 16-110 мм та з’єднувальні деталі до них,

які виготовляються серійно з 23.06.2018р. до 22.06.2019р., з урахуванням 
гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік. Добровільна 
сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Орган з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценки соответствия TOB «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
Certificate is issued by the conformity assessment body 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2,3, т. (056) 742-82-39

На підставі Протоколу випробувань №0623.02/18X2 від 23.06.2018р., виданого ВЛ TOB 
На основании «УКРПРОМЛАБ» НВСЦ» (юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. М. Драй-Хмари, 
On the grounds o f б. 44, оф. 77), висновок державної caHijapHo-епідеміологічної експертизи 

№05.03.02-04/60396гвід 28.09.2009р.

Заступник ,  . ч
Керівник органу з оцінки відповідності N
Руководитель органа по оценке соответствия
Director o f the conformity assessment 
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