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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, 
e-mail: info@coпsumer.govлa
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висновок 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

від 112Г "_-_І-_1 __ 2019 року № 12.2-18-3/ J1,(, t- � /

Об'єкт експертизи: Іграшки дитячі функціональні ТМ "Boscl1" в асортименті згідно з додатком 
(наз11а о6'скта ..:кс11срїїш1) 

виготовлений у відповідності із 

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9503 

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: оптова та роздрібна торгівля 

Країна-виробник: ТІ1ео КІеіп GmbH (Тео Кляйн ГмбХ), Німеччина; Burgstrasse 14, 76857 Ramberg, 
Germaпy Потужності виробництва: 1 )Theo КІеіп GmbH (Тео Кляйн ГмбХ); BL1rgstrasse 14, 76857 
Rambcrg, Gепnапу; 2) ТІ1ео КІеіп (Н.К.) Ltd. (Тео Кляйн (Х.К.) Лтд.; 15/F., ОТВ Buildiпg, 160 
Glocester Rd., Ноп Коп 1, СІ1іпа. 

адреса, м1сuез�1аходжен11я,тслеоо11, ( акс. �-та� , ве -сайт 

Заs1вник експертизи: Фізична особа-підприємець Ков'юк Валентин Іванович 54029, Україна, 
м.Миколаїв, вул. Пушкінська, 29А, код за ЄДРПОУ 2512201391 

(адреса, м1сuез11аходжс1111я. телефон, факс, 1:-mail, веб-сайт) 

Дані про контракт на поста•1аt111я об'єкта в Україну -

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірк11 
(контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертиз11, а саме: міграція шкідливих речовин в модельні 
розчини не пов11нна перевищувати їх ДКМ, мr/дмЗ: форшu,ьдеrід - О, І; метиловий спирт - 0,2; ізобутилов11й 
сп11рт - 0,5; св11нець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь -1,0; ртуть - 0,0015; одориметричні дані: запах не більше І 
балу; поверхня без дефектів; стійкість барвн11ків пр11 обробці модельн11м розчином повинна буп1 стійкn; 
параметри неіонізованих випромінювань на відстnні О.З м ЕП 50 Гц< 500 В/м, МП 50 Гц< 0,4 мкТл, ЕМП 
0,03-300 МГц< 3 В/м відповідно до вимог ДСанПіІ-1 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпек11 
іграшок та ігор для здоров'я дітей», ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правнлn при роботі з 
джерелами електромагнітних полів» 
Необхідними умовами вин:ориста1111я/застосува1111я, зберігання, транспортувашш, ут11ліз:1ції, 
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