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Об'єкт експертизи Стікер БТ, ад'ювант
виготовлений у ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ 2
(ТУ. ДСТ.У. ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул 3910000090
Сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи Сільське господарство України. (Застосування в якості
компонента бакової суміші з інсектицидами, фунгіцидами, гербіцидами, регуляторами росту рослин та добривами)
Країна-виробник Chengdu Newsun Crop Scince Со, Китай, No.801 Hauda Business Mansion, No. 266 Wuhouci str.
Chengdu, Sichuan, China, тел: 4-86-28-85541738
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи TOB "Океан Інвест", Україна, 69005, м. Запоріжжя, Новицького Якова, 11, приміщення 56, тел:
(044)206-24-32, код за СДРПОУ: 39396848
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(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Меморандум про співпрацю від 27.03.2017
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами оцінки ризику
для здоров'я населення - за токсикологічними критеріями не перевищує параметрів визначених для речовин 3 класу
небезпечності (ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности")
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При
транспортуванні, використанні та зберіганні дотримуватись вимог ТОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности", вимог та рекомендацій виробника щодо безпечного використання
речовини (речовина володіє слабкими подразнюючими властивостями на шкіру та може подразнювати слизові
оболонки очей).
При застосуванні в бакових сумішах з пестицидами дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування,
зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві”, ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стікер БТ, ад'ювант, за наданим
заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог
цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
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Термін придатності гарантований виробником.
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Рекомендації з безпечного використання повинні бути надані у
вигляді етикетки на державній мові до кожної ємності з досліджуваною речовиною
Висновок дійсний п'ять років
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Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарноепідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково,
на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки визначеними ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности": за токсикологічними критеріями не перевищувати
вимог визначених для речовин 3 класу небезпечності: виконанням умов використання згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98
“Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві”
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)

Протокол експертизи
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(№ протоколу, дата його затвердження)

