проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

№
Київ

Про затвердження порядку видачі висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи
Відповідно до статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» Кабінет Міністрів Україна постановляє:
Затвердити Порядок видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, що додається.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
№
ПОРЯДОК
видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи (далі - висновки) Держпродспоживслужбою та її
територіальними органами.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм
власності та фізичних осіб.
3. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи видаються
на об’єкти визначені статтями 1, 11, 16, 33, 39 Закону України “Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Перелік товарів, що підлягають обов’язковій державній санітарноепідеміологічній експертизі додається (додаток 1).
4. Для одержання (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання)
висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкти
експертизи, на які є санітарні норми або нормативні документи, що затверджені
згідно з чинним законодавством України, діючі об'єкти, у тому числі
військового та оборонного призначення; документацію на розроблювані техніку,
технології, устаткування, інструменти тощо; щодо ввезення, реалізації та
використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо)
іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для
здоров'я населення; щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та
небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати
шкоди здоров'ю людей заявник звертається до адміністратора територіального
центру надання адміністративних послуг і подає такі документи:
заяву на видачу висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи
за формою згідно з додатком 2;
доручення на уповноважену особу (замовника експертизи), паспорт;
результати досліджень, згідно з затвердженим МОЗ порядком проведення усіх
видів випробування, дослідження, спеціалізованої оцінки у разі проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
опис наданих документів.
5. Для одержання висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи на матеріали (документи) щодо державної реєстрації новітніх
харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, пестицидів і
агрохімікатів, дезінфекційних засобів, на об'єкти експертизи, на які відсутні
санітарні норми, затверджені нормативні документи та в інших особливо
складних випадках (відсутність вимог стосовно об'єкта експертизи - критеріїв
безпеки, умов використання, гігієнічних та епідеміологічних регламентів
тощо,
імпортна продукція,
продукція спеціального призначення або

виготовлена без нормативних документів, затверджених згідно з чинним
законодавством України, об'єкти,
дослідження
яких
потребує
спеціальних
методів та знань) заявник звертається з заявою до
Держпродспоживслужби і подає такі документи:
заяву на видачу висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи
за формою згідно з додатком 2;
доручення на уповноважену особу (замовника експертизи), паспорт;
результати досліджень, згідно з затвердженим МОЗ порядком проведення усіх
видів випробування, дослідження, спеціалізованої оцінки у разі проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
реєстраційні матеріали (у випадках реєстрації новітніх харчових
продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, пестицидів і агрохімікатів,
дезінфекційних засобів);
методики визначення небезпечних факторів в об’єктах експертизи;
опис наданих документів.
6. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться в порядку,
затвердженому Міністерством аграрної політики та продовольства.
7. Висновки видаються за формами згідно з додатками 3, 4 і оформляються
в двох примірниках, один з яких видається заявнику після затвердження і
внесення до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи
(далі - реєстру); другий примірник висновку, протокол експертизи та документи,
надані заявником на експертизу, залишаються в Держпродспоживслужбі або її
територіальних органах протягом терміну, визначеного відповідною категорією
документів згідно із законодавством.
8. Висновки затверджуються керівником Держпродспоживслужби або
вповноваженими ним заступниками та керівниками територіальних органів
Держпродспоживслужби, яким делеговані повноваження в установленому
порядку, і скріплюються печаткою Держпродспоживслужби або її
територіального органу.
Після затвердження висновки уносяться до реєстру і їм присвоюються
відповідні номери. Висновки вважаються дійсними тільки за наявності номера
реєстрації в реєстрі. Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи веде Держпродспоживслужба та оприлюднює його на своєму
офіційному сайті.
9. Підставами для відмови у видачі позитивних висновків державної
санітарно-епідеміологічної експертизи є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх
у неповному обсязі;
виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень
або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа
дозвільного характеру;
порушення вимог санітарного законодавства.

10. Підставою для переоформлення висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи є зміна найменування суб’єкта господарювання або
його місцезнаходження.
У разі втрати або пошкодження висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи надання копій (дублікатів) затверджених висновків
здійснюється на підставі письмового звернення власника висновків.
Переоформлення та видача дублікатів висновків здійснюються безоплатно.
11. Підставами для анулювання висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи є:
звернення суб’єкта господарювання щодо анулювання висновку;
відмова суб’єкта господарювання в проведенні обстеження об’єкта та
невиконання ним приписів і пропозицій, виданих за результатами проведення
Держпродспоживслужбою планових та позапланових заходів нагляду
(контролю);
результати повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи
об’єкта, призначеної Головою Держпродспоживслужби, що визнає недійсними
попередні результати.
12. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на
продукцію вітчизняного виробництва є чинними протягом терміну дії
нормативного документа, прийнятого в установленому порядку на цей об'єкт
експертизи (продукцію). На продукції закордонного виробництва, на яку
відсутні нормативні документи, висновки видаються строком на п'ять років,
якщо інше не вказано в заяві на видачу висновку.
13. Рішення про видачу або відмову у видачі висновків приймається
протягом 10 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд,
якщо інше не передбачене Законом.
________________

Додаток 1
до Порядку видачі висновків
державної санітарно-епідеміологічної
експертизи
ПЕРЕЛІК
товарів, що підлягають обов’язковій державній санітарно-епідеміологічній
експертизі
Код товару згідно з
УКТЗЕД
2402
2403

2844

2845

2936

2936

3101 00 00 00

3102
3103
3104
3105

Опис товару
Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та
сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками
Тютюн промислового виробництва та замінники тютюну
промислового виробництва; "гомогенізований" або
"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції
Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи
(включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи
та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять
ці продукти
Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844 згідно
з УКТЗЕД; їх органічні або неорганічні сполуки з
визначеним або невизначеним хімічним складом
Провітаміни та вітаміни (крім тих, що використовуються
у ветеринарній медицині та тваринництві), природні або
одержані в результаті синтезу (включаючи природні
концентрати), їх похідні, що використовуються
переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі
розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику
Провітаміни та вітаміни, що використовуються у
ветеринарній медицині та тваринництві, природні або
одержані в результаті синтезу (включаючи природні
концентрати), їх похідні, що використовуються
переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі
розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику
Добрива тваринного або рослинного походження, у
суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива,
одержані в результаті змішування або хімічної обробки
речовин тваринного або рослинного походження
Добрива мінеральні або хімічні, азотні
Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні
Добрива мінеральні або хімічні, калійні
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох
поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші
добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних
формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг

3202

3204

3205

3206

3206 20
3207

3208

3209

3210

3211
3212

Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні
дубильні речовини; дубильні препарати із вмістом або
без вмісту природних дубильних речовин; ферментні
препарати для обробки матеріалу перед дубленням
Тільки органічні синтетичні барвники визначеного або
невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у
примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі
органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні
продукти видів, які використовують як флуоресцентні
відбілювальні препарати або як люмінофори визначеного
або невизначеного хімічного складу, в аерозольній
упаковці
Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до
групи 32 згідно з УКТЗЕД, виготовлені на основі цих
лаків
Барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3
до групи 32 згідно з УКТЗЕД, що відрізняються від
матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205 згідно з
УКТЗЕД; неорганічні продукти видів, які
використовують як люмінофори, з визначеним або
невизначеним хімічним складом
Пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук
хрому
Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та
готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби
(шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні
препарати видів, які використовують для виробництва
кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна
фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або
пластівців
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі
синтетичних полімерів або хімічно модифікованих
природних полімерів, дисперговані або розчинені у
неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4
до групи 32 згідно з УКТЗЕД
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі
синтетичних полімерів або хімічно модифікованих
природних полімерів, дисперговані або розчинені у
водному середовищі
Фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові
фарби); готові водні пігменти, які використовують для
остаточної обробки шкіри
Готові сикативи
Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві
пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у
вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які

3213

3214

3215 11 00 00
3215 19 00 00
3301

3302

3303 00
3304

3305
3306

3307

використовують для виробництва фарб (включаючи
емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та
інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для
роздрібної торгівлі
Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання,
оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби,
фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках,
баночках, пляшках, лотках тощо
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні,
замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для
малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки
поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі
тощо
Фарба друкарська чорна
Фарба друкарська, крім чорної
Олії ефірні недетерпенізовані (які містять терпени) або
детерпенізовані (які не містять терпенів), включаючи
конкрети та абсолюти (екстракти квіткових ефірних
олій); резиноїди; екстраговані ефірні олії; концентрати
ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших
подібних речовинах, одержані способом анфлеражу або
мацерації; терпенові побічні продукти детерпенізації
ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних
олій
Суміші запашних речовин та суміші (включаючи
спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох
таких речовин, які застосовуються як промислова
сировина; інші препарати на основі запашних речовин,
які застосовуються у виробництві напоїв
Парфуми (духи) і туалетні води
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та
препарати для догляду за шкірою, крім лікарських
препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або
препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру
Засоби для догляду за волоссям
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи
порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що
використовуються для очищення проміжків між зубами
(зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі
Засоби, що використовуються перед голінням, під час
гоління або після гоління; дезодоранти для тіла,
препарати для приготування ванн, депілятори, інші
парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не
включені до інших товарних позицій; дезодоранти для
приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з
дезінфекційними властивостями або без них
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Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні
засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків,
брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або
без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини
та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему,
розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не
містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані
матеріали, просочені або покриті (частково або повністю)
милом чи детергентом
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила);
поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття
(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для
чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів,
включених до товарної позиції 3401 згідно з УКТЗЕД)
Мастильні матеріали (включаючи мастильноохолоджувальні емульсії для різальних інструментів,
засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок,
засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та
засоби для полегшення видалення з форм виробів,
виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також
засоби, які використовують для масляної або жирової
обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших
матеріалів, крім засобів, що містять як основний
компонент 70 мас. % або більше нафти або
нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів
Воски штучні та готові
Вакси та креми для чищення взуття, мастики,
полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою,
кузовами транспортних засобів, склом або металом,
пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому
числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали,
пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими
речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404
згідно з УКТЗЕД
Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїнів; казеїнові клеї
Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з кількох
сироваткових білків із вмістом більш як 80 мас. %
сироваткових білків у перерахунку на суху речовину);
альбумінати та інші похідні альбумінів
Желатин (включаючи вироблений у формі квадратних
або прямокутних листків, з поверхневою обробкою або
без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його
похідні; риб'ячий клей; інші клеї тваринного
походження, за винятком казеїнових клеїв товарної
позиції 3501 згідно з УКТЗЕД
Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх
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похідні, не включені до інших товарних позицій;
порошок із шкіри, хромований або нехромований
Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад,
попередньо желатинізовані або перетворені в складні
ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі
крохмалів, декстринів або інших модифікованих
крохмалів
Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви),
не включені до інших товарних позицій; продукти, що
придатні для використання як клеї або клеїльні
препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі
як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не
більш як 1 кг
Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних препаратів
(адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для
застосування у фотографії або розфасовані для
роздрібної торгівлі і готові до використання
Вугілля активоване; продукція мінеральна природна
активована; вугілля тваринного походження, включаючи
використане тваринне вугілля
Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот
деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний
та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних
кислот або рослинного пеку
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби,
що запобігають проростанню паростків, та регулятори
росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби,
подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі
або як препарати чи у вигляді готових виробів
(наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і
папір липкий від мух)
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби,
що запобігають проростанню паростків, та регулятори
росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби,
подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або
як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад,
стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий
від мух):
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини),
препарати для прискорення фарбування або закріплення
барвників, а також інші продукти і готові препарати
(наприклад, препарати та засоби для обробки та
протрави) видів, які використовують у текстильній,
паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних
виробництвах, які в інших товарних позиціях УКТЗЕД не
зазначені
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Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та
інші допоміжні засоби для паяння або зварювання
металів; пасти та порошки для паяння або зварювання,
що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали,
які використовують як осердя або покриття для
зварювальних електродів, стрижнів та прутків
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших
товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені; готові суміші
для видалення фарб або лаків
Каталізатори на носіях, які містять як активний
компонент нікель або його сполуки
Каталізатори на носіях, які містять як активний
компонент дорогоцінні метали або їх сполуки
Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім
продуктів товарної позиції 2707 або 2902 згідно з
УКТЗЕД
Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею
галузей промисловості, в інших товарних позиціях
УКТЗЕД не зазначена та не включена; відходи міського
господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що
зазначені у примітці 6 до групи 38 згідно з УКТЗЕД
Полімери етилену в первинних формах
Полімери пропілену або інших олефінів у первинних
формах
Полімери стиролу у первинних формах
Полімери вінілхлориду або інших галогенованих
олефінів у первинних формах
Полімери вінілацетату або інших складних вінілових
ефірів у первинних формах; інші вінілові полімери у
первинних формах
Акрилові полімери у первинних формах
Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та
епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати,
алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні
поліефіри (поліестери) у первинних формах
Поліаміди у первинних формах
Аміноальдегідні смоли, фенолоальдегідні смоли та
поліуретани у первинних формах
Тільки силікони у первинних формах, в аерозольній
упаковці
Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові
та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші
речовини, зазначені у примітці 3 до групи 39 згідно з
УКТЗЕД, у первинних формах, не включені до інших
товарних позицій УКТЗЕД
Целюлоза та її хімічні похідні у первинних формах, не
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включені до інших товарних позицій УКТЗЕД
Полімери природні (наприклад, альгінова кислота) та
полімери природні модифіковані (наприклад, затверділі
протеїни (білки), хімічні похідні натурального каучуку) у
первинних формах, не включені до інших товарних
позицій УКТЗЕД
Смоли іонообмінні, одержані на основі полімерів
товарних позицій 3901 - 3913 згідно з УКТЗЕД, у
первинних формах
Відходи, обрізки та скрап з пластмаси
Моноволокна з максимальним поперечним перетином
більш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі
фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але
без будь-якого іншого оброблення, з полімерних
матеріалів
Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад,
з'єднання, коліна, муфти) з пластмаси
Покриття пластмасові для підлоги, самоклейні або
несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття
пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до
групи 39 згідно з УКТЗЕД
Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі
форми з пластмаси самоклейні у рулонах або не у
рулонах
Плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси,
непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки, не
поєднані подібним способом з іншими матеріалами
Плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси
Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і
кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби
санітарно-технічного призначення з пластмаси
Коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби з
пластмаси
Мішки, пакети, сумочки (включаючи конічні (кульки) з
полімерів етилену
Мішки, пакети, сумочки (включаючи конічні (кульки) з
пластмаси, крім тих, що виготовлені з полімерів етилену
Бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби з пластмаси
Пробки, кришки, ковпачки та інші пристосування для
герметизації, закупорювання з пластмаси
Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі
домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби з
пластмаси
Резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, діжки та
аналогічні ємності місткістю більш як 300 л
Двері, вікна та їх рами, наличники і пороги
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Тільки віконниці, штори (включаючи венеційські
жалюзі), аналогічні вироби
Фітинги та кріпильні комплекти, призначені для
постійного встановлення в або на дверях, вікнах, східцях,
стінах або інших частинах будинків
Вироби будівельні з пластмаси
Приладдя канцелярське і шкільне
Одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці,
рукавички та мітенки)
Ємності перфоровані та аналогічні вироби для
фільтрування води на вході до дренажної системи
Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел,
у первинних формах або у формі пластин, листів чи
стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції
4001 згідно з УКТЗЕД з одним з продуктів товарної
позиції 4202 згідно з УКТЗЕД, у первинних формах або у
вигляді пластин, листів, смужок або стрічок
Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски)
з вулканізованої гуми, крім твердої (ебоніту), з
фітингами з твердої гуми або без них
Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з
незатверділої вулканізованої гуми будь-якого
призначення
Шкіра, додатково оброблена після дублення або у
вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену
під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби
(включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих,
без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім
шкіри товарної позиції 4114 згідно з УКТЗЕД
Шкіра, додатково оброблена після дублення або у
вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під
пергамент, із шкур овець або шкурок ягнят, без
волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри
товарної позиції 4114 згідно з УКТЗЕД
Шкіра, додатково оброблена після дублення або у
вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під
пергамент, із шкур інших тварин, без волосяного
покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної
позиції 4114 згідно з УКТЗЕД
Замша (включаючи комбіновану замшу); шкіра лакова та
шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра
металізована
Тільки обрізки та інші відходи натуральної шкіри або
композиційної шкіри, непридатні для виробництва
шкіряних виробів
Предмети одягу з натуральної або композиційної шкіри
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Рукавички, мітенки та рукавиці з натуральної або
композиційної шкіри, спеціально призначені для
спортивних цілей
Рукавички, мітенки та рукавиці з натуральної або
композиційної шкіри
Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи
голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки
хутрових шкурок), нез'єднані або з'єднані (без додавання
інших матеріалів), крім тих, що включені до товарної
позиції 4303 згідно з УКТЗЕД
Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з
натурального хутра
Хутро штучне та вироби з нього
Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок
тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка,
уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або
неагломеровані, у вигляді полін тощо (крім деревини у
вигляді брикетів, гранул)
Лісоматеріали необроблені, з видаленою або
невидаленою корою або заболонню, або начорно
брусовані або небрусовані
Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи
загострені з дерева, але не розпиляні уздовж;
лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не
вигнуті або не оброблені іншим способом, що
використовуються для виробництва ціпків, парасольок,
ручок для інструментів або подібних виробів; деревина
лущена та аналогічна
Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою
(OSB) або аналогічні плити (наприклад, вафельні плити)
з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів,
просочені або непросочені смолами або іншими
органічними зв'язувальними речовинами
Плити деревоволокнисті з деревини або з інших
здерев'янілих матеріалів з додаванням або без додавання
смол або інших органічних зв'язувальних речовин
Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні
матеріали з шаруватої деревини
Тільки відходи корка
Натуральний корок з вилученим зовнішнім шаром або
начорно обрізаний, або у вигляді прямокутників
(включаючи квадратні), блоків, плит, листів або смуг
(включаючи заготівки для виготовлення корків з
незакругленими краями)
Вироби з натурального корка
Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя,
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рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види
паперу господарсько-побутового або санітарногігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з
целюлозних волокон, креповані або некреповані, тиснені
або нетиснені, гофровані або негофровані, перфоровані
або неперфоровані, з забарвленою або незабарвленою
поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах
або в аркушах
Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової
маси
Папір цигарковий, розрізаний або нерозрізаний за
розміром чи у формі книжечок або трубок
Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий
для вікон
Туалетний папір
Носовики, серветки косметичні та рушники для рук
Скатертини та серветки
Гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і
підгузки та аналогічні гігієнічні вироби
Тільки предмети одягу
Друковані книги, книжки, брошури, листівки та
аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у
вигляді окремих аркушів
Книжки-малюнки, книги для малювання або
розфарбовування, дитячі
Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які
використовуються для виготовлення книжкових
палітурок або в аналогічних цілях; полотна для
копіювання; заґрунтовані полотна для живопису;
бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які
використовуються для виготовлення каркасів головних
уборів
Текстильні матеріали, просочені полівінілхлоридом
Текстильні матеріали, покриті або дубльовані
полівінілхлоридом, крім тих, що використовуються для
промислового складення моторних транспортних засобів
Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за формою;
матеріали для покриття підлоги на текстильній основі,
розрізані або нерозрізані за формою
Настінні покриття з текстильних матеріалів
Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин товарної
позиції 5902 згідно з УКТЗЕД
Текстильні матеріали, просочені або покриті іншим
способом; полотна, розписані для театральних декорацій,
художніх студій чи аналогічного використання
Стрічки конвеєрні або паси привідні, чи бельтинг з
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текстильного матеріалу, просочені або непросочені, з
покриттям або без нього, дубльовані або не дубльовані
пластмасами або армовані металом чи іншими
матеріалами
Полотна трикотажні ворсові, включаючи довговорсові
полотна та полотна махрові
Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см із
вмістом 5 мас. % або більше еластомірних або гумових
ниток, крім полотен товарної позиції 6001 згідно з
УКТЗЕД
Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см, крім
полотен товарної позиції 6001 або 6002 згідно з УКТЗЕД
Полотна трикотажні завширшки більш як 30 см із
вмістом
5 мас. % або більше еластомірних чи гумових ниток, крім
полотен товарної позиції 6001 згідно з УКТЗЕД
Полотна основов'язані (включаючи вироблені на
в'язальних машинах для виготовлення галунів), крім
полотен товарних позицій 6001 - 6004 згідно з УКТЗЕД
Полотна трикотажні
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи
лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для
чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6103
згідно з УКТЗЕД
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи
лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для
жінок або дівчат, крім виробів товарної позиції 6104
згідно з УКТЗЕД
Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, штани,
комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім
купальних), трикотажні, для чоловіків або хлопців
Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці,
спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками,
бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для жінок
або дівчат
Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні,
для чоловіків або хлопців
Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами,
трикотажні, для жінок або дівчат
Труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні,
домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для
чоловіків або хлопців
Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, піжами,
пеньюари, купальні халати, домашні халати та аналогічні
вироби, трикотажні, для жінок або дівчат
Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні

6110
6111
6112
6113 00
6114
6115

6116
6117
6201

6202

6203

6204

6205
6206
6207

6208

6209
6210
6211
6212 10

Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та
подібні вироби, трикотажні
Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажні
Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні,
трикотажні
Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 5903,
5906 або 5907 згідно з УКТЗЕД
Одяг трикотажний
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та
інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи
компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад,
панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та
взуття без підошов, трикотажні
Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні
Тільки готові додаткові речі до одягу, трикотажні
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи
лижні куртки), куртки для чоловіків або хлопців, крім
виробів товарної позиції 6203 згідно з УКТЗЕД
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи
лижні куртки), куртки та аналогічні вироби для жінок або
дівчат, крім виробів товарної позиції 6204 згідно з
УКТЗЕД
Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони із
шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для
чоловіків або хлопців
Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниціштани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та
шорти (крім купальних), для жінок або дівчат
Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловіків
або хлопців
Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для
жінок або дівчат
Майки, труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати
купальні, домашні халати та аналогічні вироби, для
чоловіків або хлопців
Майки та сорочки, комбінації, спідні спідниці, труси,
сорочки нічні, піжами, пеньюари, халати купальні,
домашні халати та аналогічні вироби, для жінок або
дівчат
Дитячий одяг та додаткові речі до одягу
Одяг, виготовлений з матеріалів товарних позицій 5602,
5603, 5903, 5906 або 5907 згідно з УКТЗЕД
Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні;
інший одяг
Тільки бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси з
підв'язками, круглі підв'язки і подібні вироби, трикотажні
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або нетрикотажні
Хусточки та носові хусточки
Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалі та подібні
вироби
Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки
Рукавички, мітенки та рукавиці
Тільки готові додаткові речі до одягу
Ковдри та пледи дорожні
Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна
Фіранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або
запони для ліжок
Вироби для меблювання, крім виробів товарної позиції
9404 згідно з УКТЗЕД
Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для човнів,
серфінгів або сухопутних транспортних засобів;
спорядження для кемпінгів
Одяг та інші вироби, що використовувалися
Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з гуми або
пластмаси, який не прикріплюється до підошви і не
з'єднується з нею ні нитковим, ні шпильковим, ні
гвіздковим, ні гвинтовим, ні будь-яким іншим подібним
способом
Взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси, крім
взуття, що класифікується в товарній позиції 6401 згідно
з УКТЗЕД
Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної чи
композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри
Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або
композиційної шкіри та з верхом з текстильних
матеріалів
Взуття, крім зазначеного в товарних позиціях 6401 - 6404
згідно з УКТЗЕД
Тільки вкладні устілки, устілки під п'ятку і подібні знімні
деталі; гетри, гамаші та подібні вироби
Капелюшні форми, капелюшні заготівки та ковпаки,
неформовані, без полів; плоскі та циліндричні заготівки
(включаючи повздовжній розріз) з фетру
Капелюшні напівфабрикати, плетені або виготовлені
сполученням смужок з різних матеріалів, неформовані,
без полів, без підкладки та оздоблення
Капелюхи та інші головні убори, плетені або виготовлені
сполученням смужок з різних матеріалів, з підкладкою
або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення
Капелюхи та інші головні убори, трикотажні, або
виготовлені з одного суцільного полотнища (але не із
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смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного
матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з
оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з
будь-яких матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з
оздобленням чи без оздоблення
Головні убори та капелюхи, з підкладкою або без
підкладки, з оздобленням або без оздоблення
Стрічки, прокладки, підкладки, чохли, основи, каркаси
для капелюхів, козирки та зав'язки для головних уборів
Парики, накладні бороди, брови, вії, шиньйони та
аналогічні вироби з волосся людини, вовни або
текстильних матеріалів; вироби з волосся людини, не
включені до інших груп УКТЗЕД
Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами
целюлози або з аналогічних матеріалів
Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські
і туалетні вироби з фарфору
Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські
і туалетні вироби з кераміки, крім фарфорових
Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули
та інші ємності скляні для зберігання і транспортування
або упаковування товарів; банки скляні для
консервування; пробки, кришки та інші засоби для
закупорювання, скляні
Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське
приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних
цілей, крім виробів товарної позиції 7010 або 7018 згідно
з УКТЗЕД
Вироби із скла
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби з
чорних металів; металева "шерсть"; мочалки, подушечки
для чищення кухонного посуду або полірування,
рукавички та аналогічні вироби з чорних металів
Ванни, з ливарного чавуну, емальовані або неемальовані
Ванни, крім з ливарного чавуну, емальовані або
неемальовані
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби мідні;
мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для
чищення або полірування, рукавички та аналогічні
вироби мідні; обладнання санітарно-технічне
Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або
без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних
матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш
як 0,2 мм
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби
алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду,
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подушечки для чищення або полірування, рукавички та
аналогічні вироби алюмінієві; обладнання санітарнотехнічне
Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті
(включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів
товарної позиції 8208 згідно з УКТЗЕД, та леза для них
Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для
тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для
цукру та аналогічні кухонні і столові прибори
Обладнання для фільтрування або очищення напоїв, крім
води
Телефонні апарати для дротового зв'язку з бездротовою
трубкою
Телефонні апарати для сотових мереж зв'язку та інших
бездротових мереж зв'язку
Телефонні апарати, крім телефонних апаратів для
дротового зв'язку з бездротовою трубкою, телефонних
апаратів для сотових мереж зв'язку та інших бездротових
мереж зв'язку
Відеотелефони, переговорні пристрої, портативні
приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових
сигналів та інша апаратура для передачі або приймання
голосу, зображень та іншої інформації
Коляски інвалідні з двигуном або без двигуна чи з іншим
механізмом для пересування
Коляски дитячі
Лінзи контактні
Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, оброблені з
обох боків, однофокусні
Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, оброблені з
обох боків, крім однофокусних
Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, не
оброблені з обох боків
Лінзи з інших матеріалів для окулярів, що коригують зір,
оброблені з обох боків, однофокусні
Лінзи з інших матеріалів для окулярів, що коригують зір,
оброблені з обох боків, крім однофокусних
Лінзи з інших матеріалів для окулярів, що коригують зір,
не оброблені з обох боків
Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або
аналогічних оптичних виробів, пластмасові
Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або
аналогічних оптичних виробів з інших матеріалів
Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби,
коригувальні, захисні або інші

9018

9019

9020
9021

9022

9023 00

9111 20 00 00

9111 80 00 00

9401 30
9402

Прилади та пристрої, що використовуються у медицині,
хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи
сцинтографічні апарати та іншу електромедичну
апаратуру, а також апарати для дослідження зору
Апарати для механотерапії; для масажу; апаратури для
психологічних тестів для визначення здібностей;
апаратури для озонотерапії, кисневої та аерозольної
терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура
для дихальної терапії
Інші апаратури дихальні та газові маски, за винятком
захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів
Пристрої ортопедичні, включаючи медико-хірургічні
пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристосування
для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та
інші апарати для поліпшення слуху, які носять на собі, із
собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати
недолік (дефект) органа чи фізичну ваду
Апаратура, що використовує рентгенівське, альфа-, бетаабо гамма-випромінювання, призначена або не
призначена для медичного, хірургічного,
стоматологічного або ветеринарного використання,
включаючи рентгенографічну та радіотерапевтичну
апаратуру, рентгенівські трубки та інші генератори
рентгенівських променів, генератори високої напруги,
щити та пульти керування, екрани, столи, крісла та
аналогічні вироби для обстеження або лікування
Прилади, апарати та моделі демонстраційного
призначення (наприклад, навчальні або виставкові),
непридатні для іншого використання
Корпуси з недорогоцінних металів, у тому числі
позолочені або посріблені гальванічним способом, для
годинників (призначених для носіння із собою чи на
собі)
Корпуси (крім із недорогоцінних металів, у тому числі
позолочені або посріблені гальванічним способом, та
крім із дорогоцінних металів або з металів, плакованих
дорогоцінними металами) для годинників (призначених
для носіння із собою чи на собі)
Меблі для сидіння, які обертаються, з регульованою
висотою
Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні або
ветеринарні (наприклад, операційні столи, столи
оглядові, лікарняні ліжка з механічним пристроєм,
стоматологічні крісла); перукарські крісла та аналогічні
крісла з пристосуванням для обертання, нахиляння і
підіймання

Основи матрацні; постільні речі та подібні вироби
(наприклад, матраци, стьобані ковдри пухові та пір'яні,
диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або
заповнені будь-якими матеріалами чи вироблені з
пористої гуми або полімерних матеріалів, з покриттям чи
без покриття
9503 00
Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та
аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки;
інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("у масштабі")
та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі;
головоломки різні
9504 10 00 00
Відеоігри, в які можна грати за допомогою телевізора
9504 30 10 00
Ігри з екраном, які приводяться в дію за допомогою
монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів
тощо, за винятком устаткування кегельбанів
9504 30 50 00
Ігри без екрана, які приводяться в дію за допомогою
монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів
тощо, за винятком устаткування кегельбанів
9603 21 00 00
Щітки зубні, включаючи щітки для чищення зубних
протезів
9603 29
Помазки для гоління, щітки для волосся, пензлики для
вій чи нігтів та інші щітки для особистої гігієни
9609 10
Олівці прості і кольорові з грифелями в твердій оболонці
9615
Гребінці, шпильки для волосся та аналогічні вироби;
затискачі для завивання, бігуді, папільйотки та подібні
вироби, крім виробів товарної позиції 8516 згідно з
УКТЗЕД
9617 00 11 00
Термоси та інші вакуумні ємкості у зібраному вигляді
об'ємом не більш як 0,75 л
9617 00 19 00
Термоси та інші вакуумні ємкості у зібраному вигляді
об'ємом більш як 0,75 л
Примітка. Для товарів, вироблених в Україні застосовуються аналогічні
вимоги.
9404

Додаток 2
до Порядку видачі висновків
державної санітарно-епідеміологічної
експертизи
ЗАЯВА
"____" __________ 20___року
Голові Держпродспоживслужби (начальнику територіального органу
Держпродспоживслужби)____________________________________________
Прошу провести державну санітарно-епідеміологічну експертизу
та видати висновок:
Назва об'єкта експертизи ___________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ____________________
Код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул _______________________________
Країна походження об'єкта експертизи ________________________________
Виробник, розробник документів (його представник в Україні)
__________________________________________________________________
Реквізити виробника, розробника __________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, E-mail, WWW)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну _______________
Заявник (власник) _______________________________________________
Країна реєстрації заявника ______________________________________
Реквізити заявника ______________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, E-mail, WWW)

Код за ЄДРПОУ або національний номер заявника експертизи ________
Документ про повноваження заявника представляти виробника
(власника) (договір, контракт, доручення) _______________________
Підтверджую, що
заявлений мною об'єкт експертизи (продукція,
виробництво, технологія, нормативний документ тощо) відповідає показникам
якості
та
безпеки,
представленим
у
супровідній документації.
Підпис заявника ____________

Додаток 3
до Порядку видачі висновків
державної санітарноепідеміологічної експертизи
Державний Герб України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Місцезнаходження, телефон, факс, E-mail,
WWW

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
(заступник Голови або
керівник територіального
органу)
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________
(підпис)

М.П.
ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "__" _________ 20___ року
N ___________
Об'єкт експертизи _____________________________________________________
Код за ДКПП _________________________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи _______________________
Розробник ___________________________________________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи ____________________________________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E -mail, WWW, код ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________
(назва об'єкта експертизи)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єкт
експертизи відповідає (не відповідає)
вимогам
діючого санітарного
законодавства України і може (не може) бути використаний за призначенням у
заявленій сфері застосування або для нормативних документів може (не може
бути) погоджений (затверджений).
Висновок дійсний до _____________________________________________
При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування,
рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта
експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери
застосування, умов застосування об'єкта експертизи або законодавства, даний
висновок втрачає силу.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник
Орган Держпродспоживслужби
(експертна комісія) _____________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи _____________________________________
(N протоколу, дата його затвердження)

Керівник органу Держпродспоживслужби,
(експертної комісії) _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4
до Порядку видачі висновків
державної санітарноепідеміологічної експертизи
Державний Герб України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Місцезнаходження, телефон, факс, E-mail,
WWW

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
(заступник Голови або
керівник територіального
органу)
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________
(підпис)

М.П.
ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "__" _________ 20___ року

N ___________

Об'єкт експертизи ______________________________________________,
виготовлений у відповідності ____________________________________
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул ____________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ___________________
Країна-виробник _________________________________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Заявник експертизи ______________________________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну _______________
Об'єкт експертизи
відповідає
встановленим
медичним
критеріям
безпеки/показникам: _____________________________________________
Необхідними умовами
використання/застосування,
зберігання,
транспортування, утилізації, знищення є: _________________________________
За результатами
державної санітарно-епідеміологічної експертизи (назва
об'єкта експертизи), за
наданим
заявником зразком
відповідає (не
відповідає) вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови
дотримання вимог цього висновку може (не може) бути використаний в
заявленій сфері застосування.

Термін придатності ______________________________________________
Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо __________________
_________________________________________________________________
Висновок дійсний до _____________________________________________ _
_________________________________________________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: __________
_________________________________________________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:
_____________________________________________________
Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку __________________________________________________________
Орган Держпродспоживслужби
(експертна комісія) _____________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

_____________________________________
(N протоколу, дата його затвердження)

Керівник органу Держпродспоживслужби
(експертної комісії) _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

