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Зареестровано  в  Реестрг  Системи  за  №  
Зарегистрирован  в  Реестре  Системы  

Термгн  дii з  27 
березня 	2017 до 	23 березня 	2018 

Срок  действия  с  

Сергя  ВГ  

Продукцгя  
Продукция  

Роз 'сднувачг  високовольтнг  зовнгшньоi установки  одно-, двох- та  трьох-

полюснг  на  клас  напруги  3,3 кВ; 10 кВ; 27,5 кВ; 35 кВ; 110 кВ; 150 кВ; 220 

кВ  сергй : РКС, РНДЖ, РЛНД(3), РД(3), РВ(3), РВФ(3), в  комплектг  приво-

дами  сергй : ПР, ПРГ, ПРН, ПРИЗ, ПД, ПДН, УМП, УМП  11 

  

код  УКТ  ЗЕД, ТН  ЗЕД  

27.12.10 

  

код  дкпп, ока  

Вгдповгдае  вимогам  
Соответствиет  требования ,аг  

ГОСТ  12.2.007.0-75 п.2.1, р.3 

Вирооник  продукцг, 
Изгопгокгипезь  про  д"кiаiи  

Сертифгкат  видано  
Сертификат  выдан  

ТОВ  НВО  'Пгвдененерго  груд ', 69121, м. Запоргжжя , вул. Това-

риська  39, кв. 157, код  ЕДРПОУ  36246953, адреса  виробництва : 69121, м. 

Запоргжжя , вул. Електрозаводська ,3 

ТОВ  НВО  'Пгвдененерго  груп ', 69121, м. Запоргжжя , вул. Товариська , 39, 

кв. 157, код  ЕДРПОУ  36246953 

Ч  

Додаткова  гнформацгя  
Дополнительная  информация  

Продукцгя , що  виготовляеться  сергйно  в  пергоц  з  24.03.2017 р. до  

23.03.2018 р  за  ТУ  У  31.2-36246953-001:2010 'Роз'еднувачг  високовольтнг  

трьохполюснг . ТУ', з  урахуванням  гарантгйного  термгну  зберггання , тех-

нгчний  нагляд  один  раз  на  ргк. Добровгльна  сертифгкацгя . 

Сертифгкат  видано  органом  з  сертифгкацггг  
Сертификат  выдан  органом  по  сертификсгг ‚ни  

ОС  ТОВ  'ВЕС  'УКРЕКСПЕРТИЗА ', м. Запоргжжя , вул. Пгвнгчне  
шосе, 3 , свгдоцтво  про  призначення  №  1]А.Р.196 вiд  
10.02.2015 р./ свгдоцтво  про  уповноваження  №  УА.РГ .19б  вiд  
10.02.2015р. т. (061)212-31-49, ves.ukrexpertiza@gmail.com, 

www.ves.in.ua  

На  пгдставг 	Протоколу  сертифгкацгйних  випробувань  №  Т175103-17 вiд  24.03.2017 р., виданого  ВЛ  
На  основании 	'ВСЦ  'Пгвдентест ', 49064, м. Днгпро, пр-т  Калгнгна , 50, атестат  акредитацгi №  2Н485 вiд  
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Ргководи  `{,.з  рга 	е~, иi ij ,. ru 	i  п1дпис 	 iн1цга  1и1 иргзвище  

Чиннгсть  сертифгката  вгдповгдноетг  можна  
перевiрити  в  Peecrpi Системи  
за  тел. (044) 528-84-28 

25.10.2013 р. до  24.10.2018 р. 

w 

ТОВ  'ЧкрспвцпопгграФ iя ', эам . 16-273, 2016 р.. 111 кв. 
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