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обов?язковiй сертифiкацii в :Y.KparHi", затвердж€ного поетановою Кабiнету
VIiHicTpiB УкРаiни вiд, 14 травня 2008р. J\Ъ 446, "Перелiку продукцii, що
Ilii{JIягас обов'язковiй
iT Ъ У_кфiЯi", затвердженого наказом
лержспоживстандарту Укваiни Ns 28 вiдО1,02.20_05р.
- не поl-ребус пiдтвердження вiдповiдностГ вимогаЙ Технiчних регламентiв
Irри зi{iЙсtlеtlнi митного оформлення у зв'язку з тим, що збiга€ться лише код
УКl'ЗЕ/{, у вiдповiдностiдо додатIч |2, Постанови КМ Украiни вiд 21 травня
20|2 р,1 ,Jф 4Зб ((Пр_о] 1атвер.дження перел_iкiв ToBapiB, Е? якi-i]стацовлено
обмеження щодо перемiщення через митний кордон УкраТнЙ>> (Постанови
КМ УкраiЪи вiд 27 "а8.2а08 N 761 (Про затвёрдження Технiчного регламенту
засобiв illливiдуального захисту))).
Олllочасно повiдомлясмо, що вкезаниЙ Перелiк постiЙно переглядаеться та
доповнюе,гь€f.
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В.П. Настевич

