До уваги су б ’єктів господарю вання, спож ивачів (користувачів).
На адресу Головного управління Д ержпраці у Д ніпропетровській
області 11.01.2018 надійш ов лист слідчого в ОВС другого слідчого відділу
прокуратури міста Києва радника ю стиції О .Богданова, про те, що
прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у
кримінальному провадж енні № 42017100000000908 від 21.07.2017 за фактом
умисного введення в обіг продукції, що не відповідає вимогам щодо
безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.
У крим інальном у провадженні дослідж ується питання поставки на
адресу ДП «С хідний гірничо-збагачувальний комбінат» підприємством ТОВ
«ТПК Техноімпорт» саморятівників К -830 виробництва 8Ьаапхі 8їаг Міпе
Заіеіу Е ц и ір т е п і Со., Ьісі., Китай, які під час випробувань у 2015 році в
Туреччині визнані непридатним и до застосування, як засіб індивідуального
захисту працівників.
В ході розслідування встановлено, що «Чернігівський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», яким видано
сертиф ікат
перевірки/експертизи
типу
№
11А.ТК035.В.001-17
про
відповідність саморятівників моделей К -830, К -840, К -850, К -860
вищ езазначеного виробника вимогам Т ехнічного регламенту засобів
індивідуального захисту та ДСТУ ЕN 13794:2005, прийнято рішення від
27.11.2017 про призупинення дії вказаного сертифікату (скан-копія
додається).
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М ІН Е К О Н О М Р О З В И Т К У У К Р А ЇН И
Орган з оцінки відповідності ДП "Чернігівстандартметрологія"
м. Чернігів, вул.П’ятницька,110-а
атестат про акредитацію за № 10247, дійсний до 13.02.2019 р.

’ія”

про призупинку д ії сертифіката перевірки/експертизи типу
№ ІІА.ТК035.В,ООЬ17, від 25.01.2017 р., терміном дії до 10.01.2018 р.,
виданого ТОВ «ТПК «Техноімпорт», 50086, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича,
буд.8, код ЄДРПОУ 37271458, що діяв за дорученням (від 10,01.2017 р.) виробника
продукції 8Ьаапхі 8іаг Соаі Міпе 8аїеГу Едиіршепі: Со., Псі., N 0, 3699, 8Ьапдуиап
Коасі, Саоїап Есоїош саі Іпсіизігіаі Рагк, Е&Т Р еуеіоріпа 2опе, Хі'ап, СЬІША (Китай),
назва, адреса

на продукцію: засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування автономні замкнуті пристрої для евакуації - ізолюючий саморятівник моделей: !!К8 30м, МК -8 4 0 М, ”К -850" та "К-860" на хімічно пов'язаному кисні, код УКТ ЗЕД
>9020.
Відповідно до частини 4 статті 41 Закону України № 124-УІН від 15.01.2015 року
«Про • технічні
регламенти
та
оцінку
відповідності»,
ООВ
ДП
«Чернігівстандартметрологія» за Листом № 12/1427. та № 12/1428 від 27.11.2017,
вимагає надання повної та достовірної інформації від виробника продукції та
уповноваженого
представника, вказаних у вищ езазначеному
сертифікаті
перевірки/експертизи типу № ІІА.ТК035.В.001-17, стосовно найменування та
статусу виробника осертиф ікованої продукції.
ООВ приймає рішення:
- призупинити дію сертифіката перевірки/експертизи типу № ІІА.ТК035.В.001-17,
від 25.01.2017 р., терміном д ії до 10.01.2018 р., до надання повної та достовірної
інформації виробником.

Начальник відділу з підтвердження
відповідності продукції та послуг
ДП «Чернігівстандартметрологія»
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