
Зареєстровано в Реєстрі за № 
Зарегиєтрирован в Реестре 

Термін дії з 18 квітня 
Срок действия с 

код дкпп, окп 

ДГП СВЦОО, м.Київ, вул. Механізаторів, 9 
призначений (свідоцтво №ІІА.Р.013) та 
уповноважений (свідоцтво №ІІА.РМ.013) від 08.04.11 р 

Сертифікат видано органом з сертифікації 
Сертифікат вьідан органом по сертификации 

протоколи №№79/11 МКОВ від 18.03.11 р., 326/10 МКС від 02.09.10 р. ВЦ ДГП СВЦОО 
(2Н122 від 16.07.10 р.); висновок № 16-Р/11 від 04.04.11 р., сертифікат СУЯ Системи 

сертифікації УкрСЕПРО № УА 2.055.05865-11 від 01.04.11 р. (термін дії до 01.04.2016 р.) 

На підставі 
На оснований 

А. П. Олефіренко 
ітифікації "" 
тптификагіии ініціали, прізвище 

Чинність сертифіката відповідності можна 
перевірити в Рєсстрі системи УкрСЕПРО 
•ІЗ тел. (044) 537-35-76 

« Й Я И Л 

Держзнак. КОФ. Зам. 3045 2009 р. І кв. 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО 

УА1.013.0048015-11 

Відповідає вимогам 
Соответствует требованиям 

ДСТУ ЕІЧ 297:2005 

Виробник продукції ПрАТ 'Агроресурс', 33001, м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35, 
Изготовитель продукти, к о д ЄДРПОУ 24175498 

Сертифікат видано П рАТ ,Агроресурс ,
І 33001, м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35, 

Сертифікат вьідан к о д Є д р П О У 24175498 

2011 01 квітня 2016 

Продукція котли опалювальні типу 'Данко', 'Рівнетерм', 'ОК', що працюють на 
Продущия природному газі - всього 116 моделей (див. Додаток) 

Додаткова інформація 
Дополнительная информация 

продукція, що випускається серійно з 15 квітня 2011 р. 
до 01 квітня 2016 р. Контроль виробництва сертифікованої продукції 
здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на півтора 
роки 



ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТ УКРАЇНИ $ ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО 

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання 
П])иложеиис к сертификату соответствия / свидетельству о признсиши 

№І)А1 .013.0048015-11 

квітня 

Котли опалювальні типу 'Данко', 'Рівнетерм', 'ОК', що працюють на природному газі: 
1) котли опалювальні газові стальні типу 'Данко' (ТУ У 28.2-24175498-001-2002) 
моделей: 'Данко-8', 'Данко-10', "Данко-ЮГ, 'Данко-12', 'Данко-12Г', 'Данко-15', 
•Данко-15Г, 'Данко-18', 'Данко-18Г, 'Данко-20', 'Данко-24', 'Данко-8В', 
'Данко-ЮВ', 'Данко-ЮВГ, 'Данко-12В', 'Данко-12ВГ, 'Данко-15В', 
'Данко-15ВГ, 'Данко-18В', "Данко-18ВГ, 'Данко-20В\ 'Данко-24В', 
•Данко-8Х', 'Данко-10Х", 'Данко-ЮХГ', 'Данко-12Х', 'Данко-12ХГ', 'Данко-15Х', 
'Данко-15ХГ, 'Данко-18Х', 'Данко-18ХГ\ 'Данко-20Х, 'Данко-24Х', 'Данко-8ВХ', 
'Данко-10ВХ', 'Данко-1 ОВХГ', 'Данко-12ВХ','Данко-12ВХГ,'Данко-15ВХ', 
'Данко-15ВХГ', 'Данко-18ВХ", 'Данко-18ВХГ','Данко-20ВХ,,'Данко-24ВХ,

1 'Данко-вС', 
'Данко-10С', 'Данко-1 ОСГ, 'Данко-12С', 'Данко-12СГ, 'Данко-15С', 'Данко-15СГ', 
'Данко-18С', 'Данко-18СГ, 'Данко-20С', 'Данко-24С', 'Данко-8ВС', 'Данко-10ВС', 
'Данко-10ВСГ, 'Данко-12ВС', 'Данко-12ВСГ', "Данко-15ВС', 'Данко-15ВСГ, 
•Данко-18ВС', 'Данко-18ВСГ, 'Данко-20ВС', 'Данко-24ВС' - 66 моделей; 
2) котли опалювальні газові стальні типу 'Рівнетерм' (ТУ У 28.2-24175498-002-2002) 
моделей: 'Рівнетерм-327Рівнетерм-40УРівнетерм-48', 'Рівнетерм-56', 
'Рівнетерм-64', 'Рівнетерм-32В', 'Рівнетерм-40В', 'Рівнетерм^вВ', 
'Рівнетерм-32Х', 'Рівнетерм-40Х', 'Рівнетерм-48Х', 'Рівнетерм-56Х', 'Рівнетерм-64Х' 
'Рівнетерм-32ВХ', 'Рівнетерм-40ВХ', 'Рівнетерм-48ВХ' -16 моделей; 
3) котли опалювальні газові чавунні типу 'Данко' (ТУ У 28.2-24175498-003-2003) 
моделей: 'Данко-8ЛК\ 'Данко-16ЛК', 'Данко-25ЛК', 'Данко-ЗЗЛК', 'Данко-41ЛК', 
'Данко-50ЛК', 'Данко-8ЛХ', 'Данко-16ЛХ', 'Данко-25ЛХ', 'Данко-ЗЗЛХ', 'Данко-41ЛХ', 
'Данко-50ЛХ', Данко-8ЛС', 'Данко-16ЛС", 'Данко-25ЛС', 'Данко-ЗЗЛС', 'Данко^ІЛС' , 
'Данко-50ЛС' -18 моделей; 
4) котли опалювальні газові стальні типу 'ОК' (ТУ У 28.2-24175498-031:2010) моделей 
•ОК-Ю', 'ОК-ЮГ, 'ОК-ЮВ', 'ОК-ЮВГ, 'ОК-12', 'ОК-12Г', 'ОК-12В', 'ОК-12ВГ', 'ОК-15', 
'ОК-15Г', 'ОК-15В', 'ОК-15ВГ', 'ОК-18', 'ОК-18Г', 'ОК-18В', 'ОК-18ВГ' -16 моделей 
Загальна кількість -116 моделей 

А. П. Олефіренко .фікації 
тіфикации ініціали, прізвищ? 

аційний 
Л5701| 
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Держзнак. КОФ. Зам. 3044 2009 р. І кв. 


