
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

Публічне акціонерне товариство "ЕЛМІЗ", Украйна, 02096. л/. ву:і. Бориспільська, 9, 

Код ЄДРПОУ24102142 
(Повне найменування виробника або його уповноваженої особи. 

місцезнаходження, код за ЄДРПОУ) 
в особі голови правління Шумило Миколая Михайловича, 

(посада, прізвище ім я та по батькові уповноваженої особи) 
що діє на підставі Статуту 

(для уповноваженої особи -резидента України: вказати реквізити документу з повноваженнями) 

підтверджує, що продукція Світильники рудничні головні особливовибухобезпечні 
"СВІТЛЯЧОК-Р" код ДКПП27.40.21 та комплектуючі вироби та запасні частини до них, а 

виробництва саме: лампа шахтарська (включаючи зарядний пристрій) КЬ2ЬМ(А) 
ІЧШСВО АЬЬ8ТАК О&Е ТЕСІШОЬОСУ СО. ЬТР. Китай 

(повна назва продукції тип. марка, модель) 
яка виготовляється за ТУ У 31.5-24102142-055:2011 "Світильники рудничні головні особливо 
вибухобезпечні "СВІТЛЯЧОК-Р" Технічні умови", 

( позначення НД) 
на ПА Т «ЕЛМІЗ». Україна, 02096, м. Київ, вул. Бориспільська. 9 

(найменування та адреса виробника: місце виготовлення продукції) 
відповідає вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для 
застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, (затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.10.2008 № 898). 

(назва Технічного регламенту) 
атакож ГОСТ 22782.5-78 п.п..1.1.10. 1.2.2. 1.3.1. 1.3.3. 1.4.1 табл. 5. 1.4.5. 1.5.1. 1.5.3... 1.5.8. 1.5.13. 1.10.1. 

( позначення нормативних документів, добровільне застосування яких 
1.10.3. 1.10.5. 1.14.1. 1.14.3. 1.17.1 ГОСТ 24786-81 п.п. 1.2.1. 6.1. ГОСТ 24471-80 п.п. 1.3.2.5. 1.4.8. 
1.4.1.10. 1.4.15. 1.4.23...1.4.271 

(повністю або частково с підтвердженням відповідності продукції вимогам Технічного регламенту) 

а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом. 

Сертифікат 
Протокол 

(залишити необхідне) 

№ ІЛ А.ТК.079.С.000020-14 від 10.06.2014 р„ 
Протоколів № № 1027-С, 9516-Й від 05.06.14 р„ ВЦ МакНДІ, 86108, м. 
Макіївка Донецької обл. вул. Лихачова, 60. Атестат № 2Н555 від 01.12.2012 р. 
Акт обстеження виробництвах» 10-14 від 11.03.14 р. 

(номер, дата його реєстрації, термін дії: застосовується у разі, коли в Технічному регламенті 
передбачено проведення процедури підтвердження відповідності призначеним ООВ) 

Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (ОС 
МакНДІ), призначений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 908 від 
09.08.2012 як орган оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів за № ПА.ТК..079, 

Юридична адреса: Україна. 86108. м. Макіївка. Донецької обл.. вул. Лихачова. 60 
(назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності) 

Термін дії декларації: 05.06.2017 р. 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність його уповноваженого представника, 
постачальника 

^ . -І ... 

/іГолова правління 
(посада особа, що склала декларацію) ,, ^ ^ 

Декларація про відповідність зареєстро 

М.М.Шумило 
(ініціали та прізвище) 

, ЖРЖАВНИЙ 
Реєстраційний № Ц А . 0 7 9 . Р . 0 0 0 2 0 - Ш / ^ у ^ Д ^«ій 

ш с » ® 

Заст. керівника ООВ «ОС МакНДІ» а 

НДІ. 

реєстрації: 11.06.2014 р. 

С.Л. Тарасенко 

Дійсність декларації про відповідність можна перевірити за тел. ш (06232) 96-2-48, 96-2-42 


