
дЕклАрАц1я
1[РО ВiдПОВiдНiСТЬ

1.         Спстеми автономного газопостачання комплексiв діш сушiння зерна САГ
(модель апаратури/вирiб (номер виробу, тип, номер партi.і. чи серiйний номер)

2.          ТОВ «КК <{дунасвецькIій ливар[Iо-механiчнIIй завод», 03134, м. Ки.].в, вул, Сiм`.і. Соснiншх,
3, код €дРПОУ 38760006, Укра.і.IIа

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3.          Ця декларацiя видана пiд вiдповiдаT[ьнiсть виробника:
ТОВ <dЖ «дунасвецький лIIварно-механiчний завод», 03134, м. Ки.і.в, вул. Сiм"і. Соснiних, 3, код
€дРПОУ  38760006,   Укра.і.на;   адреса   виробництва:   32400,   Хмельницька   обл.,   м.   дуна.і.вцi,
вуI1. Красiнських, 13,укра','на

(найменування та мiсцезнаходження виробника)

4.           Об'€кт декларацi.і':  Спстеми  автономного газопостачання  комплексiв дj[я  сушiнш зерI1а
САГ, дЩ 40.20.20

(iдентифiкацiя апаратури, яка дас змогу забезпечити .і.і. простежуванiсть; може включати кольорове чiтке зображення у разi
потреби дгIя iдентифiкацi\.)

5.         Об ' екг дешарацi.і. вiдпов iда€ вимогам вiдповiдних технiчни регламентi в :
Технiчний регламент з електромагнiтно.]. сумiсностi обладнання.
6.          дСТУ  EN  61000-6-2:2015  <dЗлектромагнiтна  сумiснiсть.  ЧастI1на  6-2.  Родовi  стандарти.
НеспрнйнятлIIвiсть    обладнання    в    пром11словому   середовищi»,   дСТУ   EN   61000-6-4:2016
<dлектромагнiтна сумiснiсть. Частина 64. Родовi стандарти. Емiсiя завад у вI[робничих зонах»
(посилання на вiдповiднi стандарти, включенi до перелjку нацiональних стандартiв, що були застосованi (i3 зазначенням дат
видання стандартів), або посилання на iншi технiчнi специфiкацi.і. (i3 зазначенням дат видання специфiкацi.і), стосовно яких

декларуыься вiдповiднiсть)
7.         додаткова iнформацiя :
Протокол  випробувань JYg 2020.02.01.22.52 вiд 22.01.2020 р., в1щаннй  ЕЛ ТОВ «АКАдЕМТЕСТ»
61023, м. Харкiв, вул. Веснiна, 5, код €дРПОУ37188889

Пiдписано вiд iменi:  ТОВ  <dЖ «дунасвецький ливарно-мехаIIiчний  завод»,
Сiм`Т СОснillих, 3, код €дРПОУ З8760006, Укра1.на

Генеральний дир ектор
В.€. Золотько

(прiзвище, iм`я та гіо батьковi, наймеііування посади) (пiд"с)

10.03.2020  р.



декларацiя  про  вiдповiднiсть  зареестрована  в  органi  з  оцiнки  вiдповiдностi  ТОВ"НПП  М1ЖНАРОдН1 СТАНдАРТИ I СИСТЕМИ",  61058, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 99А,
кiмн.  509, тел. (057) 763-08-67, код €дРПОУ 34953219   (декларацiя дiйсна протягом термiну
дi.і. до внесення змiн в конструкцiю, скщц або технологiю виробництва).

Ресстрацiйний № UА.060.D.0438-20 дата ре€страцi.і.  10.03.2020 р.

Термiн дi.і. декjlарацi.I. до о9.ОЗ.2021 р.

Lовiдностi

р.в. го

кер]вника

ОЦiНКИ ВiдП

Чиннiсть декларацi.і. можна перевiрити за тел.(057) 763-08-67



дЕклАрАцIя
про вiдповiднiсть

1.         СистемII автономног.о газопостачання комплексiв для сушiння зерна САГ
(модетіь виробу/вирiб (номер виробу, "п або номер napni чи серiйний номер)

2.          ТОВ <dШС «дунасвецькпй jlпварн"еханiчний завод», 03134, м. Ки.і.в, вул. Сiм`.і. СоснiнIіх,
3, код СдРПОУ 38760006, Укра.і.на

(наймеггування та мiсцезнаходженгLя виробника або його уповноваженого гіредставника)

3.          Ця декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вjдповiдаjіьнiсть виробника:
ТОВ «Ж <{дуmсвеI|ький ливарно-механiчнIIй завод», ОЗ134, м. Ки.1.в, вул. Сiм`.і. Соснiпих, 3, код
€дРПОУ   38760006,   Укра.I.на;   адреса   вI1робництва:   32400,   Хмельницька   обл.,   м.   дуна.I.вцi,
вул. Красiнськш, 13, Укра.і.на

(найменуванм та мiсцезнаходжешія виробника)

4.         Об'€кт декларацi'I.:   Системп  автономного газопостачання  компT[ексiв для  сушiнI[я зерна
САГ, дКШ 40.20.20

(iден"фiкацiя нюьковольтного елеісгричного обладнаіIш, яка да€ змогу забезпечігги його тIростежуванiсть; може вкjlюча" кольорове
зображення дос.шт+ьо'I` чiткосп, якщо це необх iдно дгтя iден"фiкаui.і. зазначеного елекрообладнан)

5.          Об'€кт декларацi.і., описаний вище, вiдповiдас вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв:
ТехIIiчпи й регламент н изьковоі]ьтного електричного обjтаднаннн.

6,         дСТУ  EN  60204-1:2015  <фезпечнiсть  машин.  Електрообладнанш  машин.  Частина  1.
Загальнi вI[могн EN 60204-1:2006, А1 :2009; АС:2010, IDT

(посmа"Lя «а вiдповiднi стандарти з перелiку нацiонаjтьнітх стандартів, що бугіи засюсованi, або гіоси.tання на jншi технiчнi специфiкащ.і`,
стосовно яких деюіарустъся вiдіювiдиiсть)

7.         додаткова iнформацiя :
Протокол  внпробувань № 2020.02.01.22.52 вiд 22.01.2020 р., виданий  ВЛ ТОВ «АКАдЕМТЕСТ»
61023, м. Харкiв, ву.т. ВесIIiна, 5, код €дРПОУ 37188889
пiдписано вiд iменi: ТОВ <d{К «дунасвецький jlиварно-механiчпий завод», 03134, м. К
Соснillих, 3, код €дРПОУ 38760006, Укра.і.на

Генеральний директор
В.€. Золотько

(прi3вище, iм.я та по батъковi, найменува"я посади) (пiдпис)

10.03.2020 р.



декларацiя  про  вiдповiднiстъ  заре€стрована  в  органi  з  оцiнки  вiдповiдностi  ТОВ  "НПП
М1ЖНАРОдН1   СТАНдАРТИ   I   СИСТЕМИ",     61058,   м.   Харкiв,   вул.   Клочкiвська,   99А,
кiмн.  509, тел.  (057) 763-08-67, код СдРПОУ 34953219   (декларацiя дiйсна протягом термiну
дi.і. до внесення змiн в конструкцiю, склад або технологiю виробництва).

Ресстрацiйний № UА.060.D.0439-20  дата ресстрацi.і.  10.03.2020 р.

Термiн дi.]. декларацi.і. до о9.03.2021 р.

Чиннiсть декларацi.і. можна перевiрити за тел.(057) 763-08-67



дЕклАрАцш
про вiдповiднiсть

ТОВ  <dЖ <{дунасвецьк1Iй  лIIварно-механiчний  завод»,  03134,  м.  Ки.і.в,  вул.  Сiм`Т СоснiнIIх,  3,
код €дРПОУ 38760006, Укра.].на

(повне найменування виробника або його уIювноваженого представника чи

в особi геI]ерального дI]ректора Золотько

постачагіьника, мiсцезнаход)кення, код зпдIіо з €дРПОУ)

Вiктора €вгеновпча
(тюсада, прiзвище, iм'я m по батьковi)

пiдтверджус, що обладнання (вузол), що пращо€ пiд тиском:
Спстеми автоI[Омного газопостачання комплексiв для сушiння зерна САГ, дКIШ 40.20.20;
виробник:  «ТОВ  <dЖ  <{дуна€вецький  ливарно-механiчний  завод»,  031З4,  м.  Киiв,  вул.  Сiм`.і.
Соснiних, 3, код €дРПОУ 38760006, Укра.і.на;  адреса внробнIщтва:  32400, ХмельнI1цька обл.,
м. дуна.].вцi, вул. Красiнських, 1З, Укра1.на

(найменування обпашання (вузла) i3 зазначенним "пу, марки, моделi)

яке  виготовлясться  згiдно  з  ТУ  У  45.6-38760006-01З:2018  «Система  автономного  газопостачанI1я
комплексiв для сушiння зерна САГ. ТехIIiчнi умови»

(найменування технiчно'і' документацii)
вiдповiдае вимогам Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працюс пiд тиском, згiдно з
ТУ У 45.6-38760006-013:2018  «Система  автономного  газопостачапня  компіIексiв для  сушiнш
зерна САГ. Технiчнi умов1I»

(найменування документа)

Процедура оцiнки вiдповiдностi обладнання (вузjlа),  що пращос  пiд тиском,  за заявкою виробника або
уповноваженого представника, або   постачальника   проведена   1ціизначеним   органом  з  оцiнки
вiдповiдностi.
сертифiкати № UА.Т.060.0040/3-20 вiд  22.01.2020 р. до 21.01.2021 р.

(номер i даm ресстрацi.]` кожного сер"фiката i3 зазначенням с'гроку дii)
виданi ООВ «Мiжнароднi  стандар"  i  системи», 61072,  м.  Харкiв,  I[р-т. НаукI[,  кiм.  3-1,  код
€дРПОУ 34953219

(наймеF+ування та мiсцезнаход)кення прюначеного органу з оцінки вiдповiдност])

декларацiю складено  пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника (уповноваженолго
представника, постачальника).

Генеральний директор   В.€. Золотько

(прhвище, jм'я та по батьковi, найменування посади) (пiдпис)

22.01.2020 р.


