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об'ект експертизи: Ручний садово-городнiй iHcTpyMeHT ТМ кСЕLL-FдSТ>. а саме:
(рiзнi за розмiром); 2). Граблi (рiзнi за розмiром); 3). Головки (насадки для граблiв)
розмiром; 4). Унiверс€tльна точила для сокир; 5). Лопати (рiзнi за розмiром); 6).'
прополlовання; 7). Вила для копання; 8). Культиватор; 9). Посадковий кон

виготовлений у вiдповiдностi iз -

l). Сокири

- рiзнi за
Вилка д.тtя

1gъýjоriНri tJýýKi",/-X
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Код за ДкПП, УКТЗЕД,

Сфера застосування та реалiзачii об'екта експертизи: Садово_городнс призIlачеIlIIя, оII,гово-
роздрiбна торгiвля

Заявник експертизи: ТоВ кСел:r-Фаст Украiна>, Украiна, м. Киiв, пр. Чсрвоtrозоряttий. l15, гс;r.
(044)З92-19-33, код за СДРПоУ З4288558

flaHi про контракт на постачання об'екта в Украiну: контракт додасться до документацii, що

oб.сктeксПepTиЗивiдпoвiдаeBстаIIoBлeIIиММeДичниМn.p"'.p
р{а результатами iдентифiкацiТ, оцiнки ризику дJIя здоров'я нЪселення, результатами перевiрки
ваданоi заявIIиком документацii, проведеIIими дослiдкенI{ямII, об'скт експертизи вiдповiдае

fu"гапоuпaним медичним критерiям безпеки/покalзникам, а саме: Величина ефективноi Ilиr.омоi
'аКТИВНОСТi_IРЦРООrИХ радiонуклiдiв не перевищу€ 370 Бк/кг, в ступенi (-t), rцо вiдпоtзi:tас
Фимогам (НРБУ-97 Норми радiацiйноi безпеки Украiни>.
,Необхiдними умовами використання/застосуваillIя, зберiгаIIIIя, траIlспорlуваIIIIя, уr,илiзiltliТ,зIIищеIIНя с: а) перелiК необхiднИх умов, якi забезпечуIоть попереджеIIIIя можливого ризикуЪдливу несприятливих факторiв, що можуть стI]орIоватися при використаннi випIе lrазваIлоiЬкродукцii у заявленiй сферi застосування в середовищi життедiялыrЬстi лIодини, необхiдц,Iо
4tотримуватися вимог: кНРБУ-97 Норми радiацiйноi безпеки УкраТllи> б) забезпечеIIIIя умов
,зберiгапня та траIIспортуванIIя продукцii вiдповiдltо до репо*епдацiй виробIIика, вказаIIих у



супровiднiй документацii в) угилiзацiя i знищенrrя вiд<одiв повиннi провод{тись згiдrо вимог дiючоi
гIа даний час в ykpaiHi нормативноi докlментацii у сферi поводженIш з вiщодами.

За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи Ручний садово-городнiй iHcTpyMeHT
ТМ KCELL-FAST), а саме: l). Сокири (рiзнi за розмiром); 2). Граблi (рiзнi за розмiром); 3). Головки
(насадки для граблiв) - рiзнi за розмiром; 4). Унiверсальна точила для сокир; 5). Лопати (рiзнi за
розмiром); 6). Вилка для прополювання; 7). Вила для копання; 8). Культиватор; 9). Посадковий конус
вiдповiдаlоть вимогам дiючого санiтарного законодавства Укратни i за умови дотримання вимог цього
111919!цул9жуть бути використанi в заявленiй сферi застосування.

.,r'\"]
hlсрормацiя щодо етцкетки, iнструкцiт, правил тощо маркування обов'язкове.
використання та скhадом ,наflа'еться державною мовою. Висновок не може
реклами споживчих. якостей об' екту експертизи.

Етикетка з iнструкцiею
бути використаний для

I]исновок дiйсний: 5 poKiB

,\
[Ji:tповiлальltiсть за дотримаFIня вимог цього висновку несе заявник.

показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я людини
контролlо не потребують, пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та документальному)

показ1,1ики безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
9 1IIЗ!19:чц9щ, одоl i ч н о м у ко нтролю на м итн i й територii Украiни.

llо,l,очltий дерrкавний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
l]исlIоl]ку: tta об'скl,ах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими медичними
криr,ерiями безпеки, умовами виI(ористання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii i
знишlення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з
чинним санiтарним законодавствопt УкраТни.
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