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І.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від« /^» Оу 2019 року №12.2-18-1/ Л

Об'єкт експертизи: Меблі, Стільці та столи ТМ «Верес»: Стільчик дитячий, Табурет дитячий, Стіл 
письмовий, Столик дитячий __

(назва об’єкта експертизи)
виготовлений у відповідності із - ДСТУ EN 1729-1:2004 Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. 
Частина 1. Функціональні розміри (EN 1729-1:2004,1DT)

---------------- (ТУ. ДСТУ, ГОСТ)----- ---- —----------------------------------------------------------

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.00______________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, реалізація через оптові та 
роздрібні торгові мережі

Країна-внробннк Дочірнє підприємство «Компанія «Верес» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія «Верес», 14010, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Попова, будинок 2, адреса 
виробництва: 14010, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Попова, будинок 2_____________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, L-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Дочірнє підприємство «Компанія «Верес» Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія «Верес», 14010, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Попова, будинок 
2, export@veres.net.ua, www.veres.net.ua, код за ЄДРПОУ 37299337

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, b-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -________ ____________________
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а 
також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери 
акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з 
продукції не більше ГДК мг/м'’: формальдегіду - 0,003; фенолу - 0,003; етилбензолу - 0,02; дибутилфталату 
- 0,1; етилацетату - 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів 
не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см2 відповідно до вимог 
ДСаНПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються 
у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 
р. №1139, зареєстрованим в Мін’юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної
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безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосувания, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування 
наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до 
рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань 
об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства________
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Меблі, Стільці та столи ТМ «Верес»: 
Стільчик дитячий, Табурет дитячий, Стіл письмовий, Столик дитячий__________________________________

(назва об’єкта експертизи)
за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства 
України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій 
сфері застосування.
Термін придатності згідно маркування.
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на 
кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. 
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ EN 1729-1:2004 Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. 
Частина 1. Функціональні розміри (EN 1729-1:2004, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленнквітчизняна продукція.
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними 
критеріями безпеки, умовами використання/застосувания, зберігання, транспортування, утилізації і 
знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним 
санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи Центру 
превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 
факс 526-50-06

Протокол експертизи №6030 від 13.09.2019 р
(№ протоколу, дата його затвердженні)

Гаврильченко О.Г._
(прізвище, ім'я, по батькові)
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