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Об'єкт експертизи "ЗАХИСНИК - клейові пастки від гризунів та комах (не містять родентиіщдів та інсектицидів )"
згідно додатку
виготовлений у В ІД П О В ІД Н О С Т І ІЗ
__________________________________________________
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул 3808999000
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи за призначенням - для відлову та знищення гризунів та комахш к ід н и к ів в п р и м іщ е н н я х т а н а в ід к р и т и х д іл ян к ах , для за с т о с у в а н н я в п о б у ті, о п т о в о -р о зд р іб н а р еал ізац ія

Країна-виробник Ф."ZHEJIANG BESTWIN GROUP LIMITED", Китай. ADD: No.43. Henesha Rd.. Shagang Village.
Dongqiao Tocvn, Yinzhou Dst.. Ningbo, Zhejiang 315157, China
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, веб-сайт)
Заявник експертизи TOB "Фабрика агрохімікатів", Україна. 18000, м. Черкаси, вул, Сурікова 9. 11/1. тел:
(0472Т56-30-01. код за ЄДРПОУ: 33752928
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну па передконтрактній основі
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації.
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю і наданого заявником
зразка об'єкту експертизи, а саме: ЗАХИСНИК - клейові пастки (не містять родентиіщдів та інсектицидів )
представляють собою картон, на який нанесений шар клею на основі каучуку ( для механічного відл ову та знищення
гризунів та комах ). За токсикологічними властивостями дані засоби відносяться до малонебезпечних сполук ( 4 клас
небезпечності згідно ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и обшиє требования безопасности" ).
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при
використанні - дотримуватись рекомендацій Інструкцій щодо безпечного використання клейових пасток, при
зберіганні та транспортуванні - згідно рекомендацій виробника та вимог СанПін 6025-Б-91 "Санитарные правила и
нормы но производству и применению товаров бытовой химии". Використані клейові пастки загортають у папір та_
відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі засоби із вичерпним терміном придатності або неконди цій н і
внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягають поверненню на підприемство-виробник.
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "ЗАХИСНИК - клейові пастки від
гризунів та комах (не містять родентиіщдів та інсектицидів)" згідно додатку, за наданим заявником зразком відповідає
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути
використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правій тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній
одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.
Висновок дійсний п'ять років
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному
та документальному)
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю
(візуальному та документальному)
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково,
на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности" та за виконанням у м о в використання
Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
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Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
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Комісія державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному
санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка
Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України
ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
держ авної санітарно-епідеміологічної експертизи

від “<__ “

; ____ 2017 р.

№ 602-123-20-03/М

“ЗАХИСНИК" - клейові пастки від гризунів та комах (не містять родентицидів та
інсектицидів)" виробництва ф. "ZHEJIANG BESTWIN GROUP LIMITED "(Китай),
код УКТЗЕД 3808 99 90 00
Номер п/п
1
2
3
4
5

Назва
від гризунів - клейова пастка"
“ЗАХИСНИК від мух - клейова пастка від літаючих комах”
“ЗАХИСНИК від тарганів та мурах - клейова пастка"
ЗАХИСНИК від молі - клейова пастка
“ЗАХИСНИК від комах - шкідників саду та городу - пастка клейова
двостороння”
“ЗА Х И С Н И К

О.О.Бобильова
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