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Орган  по  подтверждению  соответствия  БИН  151140011193,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Ғылыми-
Зерттеу  Орталығы"  Алматы-Стандарт",  юридический  адрес:  ,  Республика  Казахстан,  город  Алматы,  Ауэзовский  район,
микрорайон  Мамыр,  улица  Спортивная,  дом  2,  квартира  9,  фактический  адрес:  ,  Республика  Казахстан,  город  Алматы,
Алмалинский  район,  улица  Жарокова,  дом  5,  офис  77

Настоящий  сертификат  удостоверяет,  что  должным  образом  идентифицированная  продукция  Изделия  с  нагреваемым
табаком:  нагреваемые  табачные  палочки:  "FIIT  REGULAR  SKY",  "FIIT  REGULAR",  "FIIT  CRISP",  "FIIT  VIOLA",  "FIIT
TROPIC",  "HEETS  RUBY  FUSE".  Изготовлены  по  СТ  РК  3304  –  2018  "Никотиносодержащая  продукция.  ИЗДЕЛИЯ  С
НАГРЕВАЕМЫМ  ТАБАКОМ.  Технические  условия"  ;  серийное  производство  Генеральный  договор  поставки
№4509014/4508468  от  28/09/2018г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 240411000

изготовленная  Акционерное  общество  “Филип  Моррис  Ижора”,  юридический  адрес:  индекс:  198323,  Российская
Федерация,  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  производственная  зона  "Горелово",  квартал  2,  Волхонское
шоссе,  7

соответствует  требованиям  безопасности,  установленным  в  СТ  РК  3304  –  2018  "Никотиносодержащая  продукция.
ИЗДЕЛИЯ С НАГРЕВАЕМЫМ ТАБАКОМ. Технические условия"; Приказ Министра торговли и интеграции Республики
Казахстан от 21 мая 2021 года №348-НҚ Об утверждении технического регламента "Требования к маркировке продукции";

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис
Казахстан",  юридический  адрес:  индекс:  B40A6M8,  Республика  Казахстан,  село  Отеген  батыр,  Илийский  район,
Алматинская  область,  улица  Ілияс  Жансүгіров,  90

Сертификат  выдан  на  основании  протоколов  испытаний  №155-159  от  03.03.2022г.,  №176  от  09.03.2022г.,  выданного
испытательным  центром  табака  и  табачных  изделий  Федерального  государственного  бюджетного  научного  учреждения
"Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий" (ФГБНУ ВНИИТТИ), аттестат
аккредитации  №RA.RU.21ПУ12;  протоколов  испытаний:  №237-ПП-  №246-ПП  от  16.03.2022г,  №337-ПП,  №338-ПП  от
25.03.2022г.  ,  выданных  Испытательным  центром  ТОО  "ҒЗО  "Алматы-Стандарт"(  аттестат:  KZ.T.02.E0367);

Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "ҒЗО" Алматы-Стандарт" не реже 1 раза в год.
Акт обследования условий производства от 24.02.2022 г.; Схема сертификации 3;

О.В.КУЗИНА

Руководитель органа по
подтверждению  соответствия или
уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП

Н.Н.ДЖАППАРОВАПодписан ЭЦПЭксперт-аудитор



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ
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PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген
" 25 " наурыз20 22 ж.

№ KZ.7500401.01.01.00435

дейін жарамды" 25 " наурыз20 23 ж.

Сәйкестікті  растау жөніндегі  орган "Ғылыми-Зерттеу Орталығы" Алматы-Стандарт" жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі,
заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Спортивная көшесі, 2
үй, 9 пәтер, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алмалы ауданы, Алматы қаласы, Жароков көшесі, 5, 77 кеңсе

Осы  сәйкестік  сертификаты  өнімнің  тиісті  түрде  сәйкестендірілгенін  куәландырады  Қыздырылатын  темекі  бұйымдар:
қыздырылатын темекі таяқшалары: "FIIT REGULAR SKY", "FIIT REGULAR", "FIIT CRISP", "FIIT VIOLA", "FIIT TROPIC",
"HEETS  RUBY  FUSE";  ҚР  СТ  3304  –  2018  "Никотин  құрамдас  өнімдер.  ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН  ТЕМЕКІ  БҰЙЫМДАР.
Техникалық  шарттар"  бойынша  өндірілген;  топтамалы  шығарылым28/09/2018  жылғы  №4509014/4508468  Бас  жеткізу
шарты.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 240411000

жасалған  "Филип  Моррис  Ижора"  акционерлік  қоғамы,  заңды  мекен-жайы:  Ресей  Федерациясы,  Ленинград  облысы,
Ломоносов  ауданы,  "Горелово"  өндірістік  аймағы,  2-квартал,  Волхонское  шоссе,  7,  индекс:  198323

белгіленген  қауіпсіздік  талаптарына  сәйкес  келеді  ҚР  СТ  3304  –  2018  "Никотин  құрамдас  өнімдер.  ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН
ТЕМЕКІ  БҰЙЫМДАР.  Техникалық  шарттар";  «Өнімді  таңбалауға  қойылатын  талаптар»  техникалық  регламентін  бекіту
туралы  Қазақстан  Республикасы  Сауда  және  интеграция  министрінің  2021  жылғы  21  мамырдағы  №348-НҚ  бұйрығы

Өтініш  беруші  (жасап  шығарушы,  сатушы)  БСН  040440000348,  "Филип  Моррис  Қазақстан"  жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі,  заңды  мекен-жайы:  Қазақстан  Республикасы,  Іле  ауданы,  Алматы  облысы,  Өтеген  батыр  ауылы,  Ілияс
Жансүгіров  көшесі,  90,  индекс:  B40A6M8;

Сәйкестік  сертификаты  негізінде  берілген  "Бүкіл  ресейлік  темекі,  қара  темекі  және  темекі  өнімдерінің  ғылыми-зерттеу
институты"  Федералдық  мемлекеттік  бюджеттік  ғылыми  мекемесінің  (БРТТӨҒЗИ  ФМБҒМ),  №RA.RU.21ПУ12
аккредитация  аттестаты,  темекі  мен  темекі  өнімдерінің  сынақ  орталығы  берген  2022ж./03/03  №155-№159,  2022ж./03/09
№176 сынақ хаттамалары; "ҒЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.E0367) берген 2022ж./03/16
№237-ПП- №246-ПП, 2022ж.03.25 №337-ПП, №338-ПП сынақ хаттамалары

Қосымша  ақпарат  Инспекциялық  бақылауды  "ҒЗО"  Алматы-Стандарт"  ЖШС  жылына  кем  дегенде  1  рет  жүргізеді.
2022ж.02.24  өндіріс  шарттарын  талдау  актісі.  Сертификаттау  сызбасы  3.

О.В.КУЗИНА

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға Электрондық қолтаңбамен

Н.Н.ДЖАППАРОВАЭлектрондық қолтаңбаменСарапшы-аудитор


