Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
РІШ ЕН Н Я
про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки
відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України засвідчує, що
державне

підприємство

"Київський

обласний

науково-виробничий

центр

стандартизації, метрології та сертифікації" (вул. Січневого прориву, 84, м. Біла
Церква, 09113) наказом

від Л/

'ИіС-Ь Кііі.. 2016 р. № /У6У призначено

органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2008 № 717, і йому присвоєно ідентифікаційний
номер UA.TR.062.
Сфера призначення на 2 арк. наведена в додатку до цього рішення та є
його невід'ємною частиною.
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вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 717
(далі - Технічний регламент)
державного підприємства «Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
Порядковий
номер

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

Додаткові
відомості про
сферу
призначення,
якщо це
вимагається
технічним
регламентом

1
1

2
М ийні засоби, призначені для
прання або очищення та введені в
обіг на території України для
потреб споживача (користувача)

4

2

М ийні засоби, призначені для
замочування, полоскання,
підкрохмалю вання, апретування,
пом'якшування або вибілювання
виробів з тканин

3

М ийні засоби, призначені для
очищ ення поверхонь, матеріалів,
виробів, механізмів, механічних
пристроїв, транспортних засобів
та допоміжного обладнання,
інструментарію, апаратури тощо

4

Інші мийні засоби, призначені для
використання під час прання та
очищ ення

3
М одуль А 1 (внутрішній
контроль виробництва і
контрольовані
випробування продукції),
визначений пунктом 18
Технічного регламенту,
що відповідає модулю А1
(внутрішній контроль
виробництва з
проведенням
випробувань продукції
під наглядом),
затвердженому
постановою Кабінету
М іністрів України
від 13.01.2016 № 95 «Про
затвердження модулів
оцінки відповідності, які
використовуються для
розроблення процедур
оцінки відповідності, та
правил використання
модулів оцінки
відповідності»
(далі - Постанова);

Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
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модуль F1 (установлення
відповідності продукції
за результатами
перевірки), визначений
пунктом 18 Технічного
регламенту, що
відповідає модулю F1
(відповідність на основі
перевірки продукції),
затвердженому
Постановою

Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
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