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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Киiв, 01001, тел.2'79-|2-70,279-75-58, факс 2'79-48-83,
e-mail: info@consumer. gоч.uа
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Об'ект експертизи: Зрошувачi дпя газонiв та садiв ТМ
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rcELL-FAST>

виготовлений у вiдповiдностi iз -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8424
Сфера застосування та реалiзачii об'скта експертизи: В побуri та сiльському господарствi, для
ня та розпилення води
iвля

Краiна-виробник:
тел.(48)1 58437205,

CELL-FAST
EU, Pt

Sp.z.o.o.>>,

Польща, З'7-450, Stalowa Wola, ul. Grabskiego, 3t,

Заявник експертизи: ТОВ кСелл-Фаст YKpaiHa>, YKpaiHa, м. Киiв, пр. Червонозоряний, i15, тел.
(044) 526-71-22, код за СДРПОУ 34288558
,Щанi

про контракт на постачання об'скта в Украiну: контракт додаеться до документацii, що

счпDоволжчс вантаж

Об'скт експертизи вЦповiда€ встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
за результатами iдентифiкацii, оцiнки ризику для здоров'я населення, результатами перевiрки
наданоi заявником докрtентацii, проведеними дослiдженнями, об'скт експертизи вiдповiдас
встановленим медичним критерiям безпеки/покr}зникам, а саме: мiграцii хiмiчних речовин в
атмосферне повiтря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/мЗ): формальдегiду - 0,003 (клас

небезпеки - 2), ацетальдегiду - 0,01 (клас небезпеки - 3), етилацетату - 0,1 (клас небезпеки - 4),
стиролу - 0,002 (клас небезпеки - 2), фенолу - 0,00З (клас небезпеки -2), етилбензолу - 0,02 (клас
небезпеки 2), вiдповiдно до кПерелiку гранично-допустимих концентрацiй хiмiчних i
бiологiчних чинникiв
атмосферному повiтрi населених мiсць>, затвердженого 03.03.2015
Головного
державного санiтарного лiкаря Украiни. ,ЩСанПiН 8.2.1-181-2012
року.Т.в,о.
кПолiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцii, rцо застосовуIоться у будiвництвi та
виробництвi меблiв. Гiгiенiчнi вимоги))

в

Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, угилiзацii',
знищення с: а) перелiк необхiдних )д,Iов, якi забезпечують попередження можливого ризику
впливу несприятливих факторiв, що можугь створюватися при використаннi вище названоi
продукцii у заrlвленiй сферi застосування в середовищi життедiяльностi людини, необхiдно
дотримратися вимог: <Перелiку гранично-допустимих концентрацiЙ хiмiчних i бiологiчних
чинникiв в атмосферному повiтрi населених мiсць>>, затвердженого 03.03.2015 року.Т.в.о.
Головного державного санiтарного лiкаря Украiни. ,ЩСанПiН 8.2.1-181-2012 <Полiмернi та
полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцii, що застосовуються у булiвничтвi та виробництвi
меблiв. Гiгiенiчнi вимоги)) б) забезпечення умов зберiгання та транспортування продукцii
вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у супровiднiй докуплентацii в) улилiзшriя i
знищен}uI вiдходiв повиннi проводffI,Iсь згiдrо вимог дiючоi на даний час в YrcpaiHi нормапавноi
докуIиекIацii у сферi поводженнrI з вi,щодапм.

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Зрошувачi для газонiв
та садiв ТМ KCELL-FAST) вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного закоЕодавства Украiни i за
умови дотримання вимог цього висновку можугь буги використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi: гарантуеться

"rробri*о,

Iнформацiя щодо етикетки, iHcTpyKuii, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може
буги використаний для реклами споживчих якостей об'екту експертизи.
Висновок дiйсний: 5 poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребують, пiдлягають стандартному контролю
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
контролю, якиЙ здiЙснюеться посадовою особою контролюючого органу в зонах митного
контролю на митнiй
iT Украiни (KpiM пунктiв п
митнии
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
висновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичними критерiями безпеки, уI!{овами використання/застосування, зберiгання,
транспортування, уrилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами
iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством УкраiЪи.
Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi

01033, м. КиТв, вул. Саксаганського,75
тел.: приймальня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертноi KoMicii
(044) 289-б3-94. e-mail: test-lab@ukr.net
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Заступник Голови експертноi KoMicii,
директор,Щержавноi установи "Iнститlrг медицини
працi iMeHi Ю.I. Кунлiева НацiональноТ академii
медичних наук Украiни"
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