ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
1.
Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники побутові
моделей: Х-2401-100, Х-1401-100_____________________________________
(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2.
СП ГІРAT «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Б, код
ЄДРПОУ 14344743, Україна, за дорученням № б/н від 17.01.2019 р., виданим « Н о т а Appliances
Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong, China, Китай
(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3.
Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
«Ноша Appliances Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong,
Китай

China,

(найменування та місцезнаходження виробника)

4.
О б’єкт декларації: Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники
побутові моделей: Х-2401-100, Х-1401-100, код УКТ ЗЕД 8418 ____________
(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове
зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5.
О б’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання
6.
ДСТУ EN 60335-2-24:2014 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина
2-24. Додаткові вимоги до холодильних приладів, морожениць і льодогенераторів (EN 60335-224:2010, IDT)»
______________________________________________________________________________
(посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації,
стосовно яких декларується відповідність)

7.
Додаткова інформація
Протокол сертифікаційних випробувань № 2019.02.01.30.04 від 30.01.2019 р.,
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

виданий ВЛ ТОВ

Підписано від імені: СП ПРА Г «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Е,
код ЄДРПОУ 14344743

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні
стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м.
Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом
терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)
Реєстраційний № UA.060.D.0124-19 дата реєстрації 30.01.2019 р.
Термін дії декларації до 29.01.2020 р.

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
1.
Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники побутові
моделей: Х-2401-100, Х-1401-100______________________________________________
(модель апаратури/вмріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

2.
СП ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183,
м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Б, код
ЄДРПОУ 14344743, Україна, за дорученням № б/н від 17.01.2019 р., виданим « Н о т а Appliances
Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong, China, Китай_____
(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3.
Ця декларація видана під відповідальність виробника:
«Н ота Appliances Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong, China, Китай
(найменування та місцезнаходження виробника)

4.
Об’єкт декларації: Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники
побутові моделей: Х-2401-100, Х-1401-100, код УКТ ЗЕД 8 4 1 8 _______
(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для
ідентифікації)

5.
Об’єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
6.
ДСТУ EN 61000-3-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію
гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014,
IDT)»; ДСТУ EN 55014-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів,
електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:1997,
IDT)»; ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів,
електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 550141:2006/А1:2009; EN 55014-1:2006/А2:2011, IDT)»_______________________________________________
(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання
стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується
відповідність)

7.
Додаткова інформація
Протокол сертифікаційних випробувань № 2019.02.01.30.04 від 30.01.2019
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889
Підписано від імені: СП ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183,
ЄДРПОУ 14344743

Директор

р.,

виданий

ВЛ

ТОВ

м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Б, код

11.Л. Коваленко

(прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади)

30.01.2019 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні
стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м.
Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом
терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)
Реєстраційний № UA.060.D.0123-19 дата реєстрації 30.01.2019 р.
Термін дії декларації до 29.01.2020 р.

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
1.
Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники побутові
моделей: Х-2401-100, Х-1401-100 ______ ________________
(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2.
СИ ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183,
м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-К, код
ЄДРПОУ 14344743, Україна, за дорученням № б/н від 17.01.2019 р., виданим «Ноша Appliances
Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong, China, Китай
(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3.
Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
«Ноша Appliances Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong,
Китай

China,

(найменування та місцезнаходження виробника)

4.
Об’єкт декларації: Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники
побутові моделей: Х-2401-100, Х-1401-100, код УКТ ЗЕД 8418
(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове
зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5.
О б’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання
6.
ДСТУ EN 60335-2-24:2014 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Част ина
2-24. Додаткові вимоги до холодильних приладів, морожениць і льодогенераторів (EN 60335-224:2010, IDT)»________________________________________________________________________
(посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації.
стосовно яких декларується відповідність)

7.
Додаткова інформація
Протокол сертифікаційних випробувань № 2019.02.01.30.04 від 30.01.2019 р.,
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

виданий ВЛ ТОВ

Підписано від імені: СП ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Ь,
код ЄДРІІОУ 14344743

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні
стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м.
Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-І, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом
терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)
Реєстраційний № UA.060.D.0124-19 дата реєстрації 30.01.2019 р.
Термін дії декларації до 29.01.2020 р.

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
1.
Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100; холодильники побутові
моделей: Х-2401-100, Х-1401-100
(модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

2.
СП ПРAT «АГЛАНТ-УКРАЇНА», 02183,
м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Б, код
ЄДРПОУ 14344743, Україна, за дорученням № б/н від 17.01.2019 р., виданим « Н о т а Appliances
Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong, China, Китай
(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3.
Ця декларація видана під відповідальність виробника:
«Н ота Appliances Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan, Guangdong, China, Китай
(найменування та місцезнаходження виробника)

4.
Об’єкт декларації: Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402~100; холодильники
побутові моделей: Х-2401-100, Х-1401-100, код УКТ ЗЕД 8418
(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі позреби для
ідентифікації)

5.
Об’єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
6.
ДСТУ EN 61000-3-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію
гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014,
IDT)»; ДСТУ EN 55014-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів,
електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:1997,
1DT)»; ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів,
електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN S50141:2006/А1:2009; EN 55014-1:2006/А2:2011, 1DT)»____________________________________________
(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання
стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується
відповідність)

7.
Додаткова інформація
Протокол сертифікаційних випробувань № 2019.02.01.30.04 від 30.01.2019
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889
Підписано від імені: СП ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183,

р.,

виданий

ВЛ

ТОВ

м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-Б, код

30.01.2019 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні
стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м.
Харків, проспект Науки. 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом
терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)
Реєстраційний № UA.060.D.0123-19 дата реєстрації 30.01.2019 р.
Термін дії декларації до 29.01.2020 р.

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под Ns /
Registered at the Record of conformity assessment body “International Standard’s and Systems” under №

За № UA.PN.060.0099-19
Термін Д ІЇ 3 30.01.2019 p. д о 29.01.2020 p.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано

СП ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА», 02183, м. К иїв, вул. Кибальчича, буд. 11-Ь,
код ЄДРПОУ 14344743, Україна, за дорученням № б/н від 17.01.2019 р.,
виданим «Ноша Appliances Со., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou
Zhongshan, Guangdong, China, Китай

Сертификат выдан/Certificate is issued on

Продукція Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100,;
Продукция/
Production

8418

холодильники побутові моделей: Х-2401-100, Х-1401-100

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник продукції
Производитель продукции/
Manufacturer of products

(код УКТЗГД. ДК016)
i'll 1ВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

ДСТУ ЕХ 60335-2-24:2014 р. 6, 7, 8, 10, 11 (крім п. 11.102), 13, 15 (крім п. 15.102), 16,
20 (крім п. 20.102) 21 (крім п. 21.101), 22 (крім п .п. 22.7, 22.107-109, 22.115), 23, 25, 26,
27, 28, 29; ДСТУ ЕХ 55014-1:2016 п. 4.1.1; ДСТУ ЕХ 55014-2:2015 п. 5.1; ДСТУ ЕХ
61000-3-2:2015 р. 7 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом
документації)
«Ноша Appliances Co., Ltd.», No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan,
Guangdong, China, Китай

'

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Ц

у

Продукція, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 30.01.2019 р.
до 29.01.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний
нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності

ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', м. Харків, проспект Науки, 43, кімн.
3-1, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body
.

На підставі
На основании/On the grounds of
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Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
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A.M. Сергейчук

/« ° і / —— (підпису
'■ »/(подпись, инициалы, фамилия^ізщтіигеТпяцаІз, family name)

■tmnpv?— ---------------

Ч инність сертифіката відповідності можна перевірити в базГданих органгу.д^інки відповідності, що розміщена на www.new.intsas.com.на

або за тел. *-38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данньггтарґЗна оценки соответствия, размещенной на www.new.intsas.eom.ua или по тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base o f data o f the conformity assessment body, which is loaded www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

Об'єкт експертизи: Камери морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100,
холодильники побутові моделей: Х-2401-100, Х-1401-100
___________________________
виготовлений у відповідності із -______________________________________________________
Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул 8418__________________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут (за призначенням); реалізація
через оптову та роздрібну торговельну мережу ________________________________________
Виробник: Ноша Appliances Co., Ltd., No. 54 North Dongfu Road, Nantou Zhongshan,
Guangdong, Китай_______________ ___________
_____________________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП ПРАТ «АТЛАНТ-Україна» Україна, 02183, м. Київ, вул. Кибальчича,
буд. 11-Б, код за СДРПОУ: 14344743_____________ _____________________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що
супроводжує вантаж______________ ±_____________________________________ _____________
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров’я населення, результатами перевірки
наданої заявником документації, об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним
критеріям безпеки/показникам, а саме: напруженість електричного поля частотою 50 Гц не
більше ГДР - 0,5 кВ/м згідно «Державних санітарних норм і правил захисту населення від
впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Мінюсті України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний
рівень звуку не більше ГДР - 45 дБА згідно ДБН В. 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і
споруд від шуму»___________________________________________ ________________________
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:
При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та нормативної документації.
Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.__________

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Камери
морозильні побутові моделей: М-7401-100, М-7402-100, холодильники побутові моделей: X2401-100, Х-1401-100, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за
умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері
застосування.
Термін придатності: гарантується виробником______ ___________________________________
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка, маркування та інструкція з
використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих
якостей об’єкту експертизи___________________________________
Висновок дійсний: 5 років___________________________________________________________
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому
документальному контролю__________________________________________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному
контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного
контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання_______________________________________________
Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua:
секретар експертної комісії
____ (044) 289-63-94, e-mail: test-lab(g)ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 842 від 01 лютого 2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії, директор
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України»
М.П.

рнюк В.І.

