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Заресстрований у PeecTpi
2l лиrня 202l року
за }lЪ 1оO7б
дiйсний до 14 травня 2024 року

Щата первинноi акредитацiТ: 15 травня 2014 року

НАЦIОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦIi УКРАiНИ IД4}4 ЗАСВIДЧУС
KOMШTEHTHICTb

ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИ€МС ТВА
(ОРГАН З СЕРТИФIКАЦIi НАФТОПРОДУКТIВ ТА СИСТЕМ ЯКОСТI

(МАсМА-СЕПРо)

проспект Академiка Палладiнао 4бо корпус 4о м. КиiЪ, 03142

(Код СДРПОУ)

ВIДПОВIДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISОЛЕС 17065:2019 (EN ISОЛЕС |7865,20],2, IDT;
ISОЛЕС 17065,20]t2, IDT) В СФЕРI:

палива (в тому числi i альтернативнi)о олпвп, мастила, мастильно-холодильнi
рiдини, бiтуми, асфальти, кокси, пек, смоли та продукти ii перегонки, нафта,
природнi скрапленi гази, газоподiбнi продукти нафтоперероблення, компоненти
палив, присадки, добавки до паливп рiдкi продукти нафтоперероблення, спецiальнi
рiдини, вазелiни, церезiни, нафтовi парафiни та аналогiчнi продукти, розчинники та
розрiджувачi для фарб, глiцерини, мийнi засоби, засоби гiгiсни, мила, чистильнi
засоби, поверхнево-активнi речовини, засоби для ароматизування або
дезодорування примiщень, воски, паливнi брикети та пелетио дезпнфекцiйнi засоби,
готовi зв'язувальнi речовини, хiмiчнi технiчнi продукти.

Сфера акредитацiТ визначена додатком до цього атестата вiд29 грудня 2020 року, що складаеться
з 12 аркушiв та доповненням до додатка вiд 2l липня 2021 року, що складаеться з 01 аркуша.
Додаток та доповнення с невiд'смними частинчlNли цього атестата1

* На замiну виданого вiд 29 фудня 2020 року у зв'язку з внесенняЙ змifi..,r 
"Рiшення цодо розширення сфери акрелитацii ООВ вiд 2\ липня 202|

r
лилня 202l року.Рiшення про внесення змiн, якi стосуються Haya{lji

Сергiй ПОПИК

\дliопrl Дссrсdilлtiоп Дgспсr о[ L hrдiпс

l\ч
/
IВ.о. директора

лl, KuiB, 01 ]33, вул. Генерааа Алллазова, \*/ Зарессmровано у Jtсурналi облiку за ЛЬ ] 0б7 А

НААУ е пiдписантом: l) Уголи ЕА BLA у сферах <Випробування>, кКалiбрування>, <Сертифiкачiя персоналу>,
<Сертифiкачiя систем менеджменту> та кМедичнi лабораторiТ>; 2) Угоди ILAC MRA у сферах кВипробування>,
<Калiбрування) та <Медичнi лабораторiТ>l; 3) Угоди IАF MLA у сферах кСертифiкачiя персоналу>, кСертифiкацiя систем
менеджменту)).
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