
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

вул.ь. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, 
e-mail: info@consumer.gov.ua

� 
державної санітарЦ.о-епще,міол t1чної експертизи 

від J..З. f 0- No 12.2-18-3/ .lЗ �ь

/ 

Об'єкт експ_ертизи: Сві'rильник,и світлодіодні з силіконовими тшафонами різних розмірів та 
форм, з вбудованим музичним прщравачем та без, -з пультом керування та без, ТМ «Click», 
артикули формату: CLK-GOl-XXXXXY, де Х - цифри від О до 9, У - літери англійського 
алфавіту " 

Сфера застосування :га реалізації qб'єкта експертизи: ввезення; побут, оптово-роздрібна 
торгівля 

Виробник: на вироб1;1и� црт)ЖІ!остях: NоЗ Нан Тонг :БлвА, nромзона Бао Лонг, округ 
Лонганг, Шеньчжень, Китай, �о замовценню: ТОВ «ПРЯМІ ДИСТРИБУЦІЇ», 88000, 
Зака патська обл., м. Ужго од, площа Ко ятови'{а, б динок 27 

Заявник експертизи: ТОВ «UРЯМІ ДИСТРk:ІБУЦІЇ», Україна, 88000, Закарпатська обл., м. 
Ужго од, площа Ко ятовича, будинок 27, код ЄДОПОУ 38102844 

адреса, м1сцезнаходження, теле н, акс, -ma1 , ве -саит 

Дані про контракт на постачання об'єкта в Укра1ну: - ... 

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: 

міграція шкідливих речовин у атмосферне цовітря (ГДК с.д., не більше): стиролу - 0,002 
мг/м3, вінілу хлористого - 0,01 мг/м3, рівень запаху - не більше 2 балів, відповідно до 
«Переліку гранично-допустимих концентрацш х1м1чних і біологічних чинників в 
атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. Головного державного 
санітарного лікаря України від 03.03.15 р.; параметри електромагнітних випромінювань: 
напруженість електрl:fчного поля частотою 50 Гц не перевищує 0,5 кВ/м, відповіддо до 
«Державних санітарних норм і правил захисrу населення від впливу електромагнітних 
випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, 
зареєстр. в Мінюсті України 29.08.1996 р. за No488/1513 

умовами -пикор11стапня/застосувап11я, зберігання, т-ранспортуnання, 



утилізації, знищення є: Зберігання, транспортування - згщно рекомендацій виробника та 
нормативно-технічної 
документації. Утилізація - згідно з інструкцією виробника. 

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Світильники 
світлодіодні з силіконовими плафонами різних розмірів та форм, з вбудованим музичним 
програвачем та без, з пультом керування та без, ТМ «Click», артикули формату: CLK-GOl
XXXXXY, де Х - цифри від О до 9, У - літери англійського алфавіту, за наданим заявником 
комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства 
України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій 
сфері застосування. 

Термін придатності: гарантується виробником 
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання 
вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту 
експертизи 

Висновок дійсний: 5 років 

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я 
людини контролю не потребують 

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають 
державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах 
митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль 
Ук аїни) 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
висновку: виконання умов використання 
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