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Об'скт  експертпзн:  Обладнання  дтIя  дитячих  спортивно-iгрових  майданчикiв  згiдно  з  додатком  до
Висновку

внготовленi у вiдп
майдаmlжiв"

ностi  iз  ТУ  У  28.9-37210662-001:20]3  "Обладнання  для  Ётгячих та  спортивних

тикул: 4    99.12

реалiзацii  Об'скm   експе'ртизи:   облаштування

+,\   КодзаШШУКТ

Т`  `,     Сфера   застосування спортивно-iгрових

(адреса,. Мiрцезнаходжеtіня,  телефон, факс, е-ща;Г_\,-всб€айт)

Заявннк експертнзн: Укра.і.на, ТОВ  "Ко-мт[анiяТамаIЬн"``04136, м. Кйі`в, вул. Пiвнiчно-Сирецька, буд. 3,
завод "Квазар",  е-mаil: gаmауuп.kiеV @gmаil.соm, код за €дРПОУ З7726414

данi про контракт m I]остачанш об'€кта в Укра.і.ну: продукцiя вiтчизняного виробника
Об'скт експертизи вiдповiдас встановленим медичI]им крнтсрiям безпекн/показникам:

г.   ; ,     Мiграцiя хiмiчних речовин в а"осферне повiтря (ГдК с.д., не бiльше, мI`/мЗ): формальдегiду ~ 0,003; амiаку
~      - 0,04;  меmнолу - 0,5; рiвень запаху - 2 бали вiдповiдно  вiдпо.вiдно до "Перелiку гранично-допустими~~  ,` і    концентрацiй хiмiчних i  бiОгюгiчних чинникiв в а"осферному повiтрi населених мiсць",  затвердженого

+        03.03.2015  року  Т.в.о.  Головного  державного  санiтарного  лiкаря  Украi.ни.  Ефективна  питома  акгI"iсть

природ11их  радiонуклiдiв  -  не  бiльше  370  Бк/кг  вiдповiдно  до  НРБУ-97  "Норми  радiацiйноr  безпеки
Украi.ни. державнi гiгiенiчнj нормативи".•``    '    НеобЕiдннми    умовами    внкорнстанш/застосування,    зберiгашя,    транспортування,    утнлiзаI[іi,

`      зшщенш €: При вжористаннi зазначено.і. продукцi.і. догримуватисъ рекомендацiй вщэбш".

За   результатами   державно.і.   санiтарно-епiдемiологiчно.і.   експертизи    Обладнання    для   дитячих   '`_`w,

Ё\s:+П:_Т:]:$Н,:г:LТОВИХ_МайдШЧИК]ВЗГlдНОЗдОдаТКОМдоВИСНОвкузаншоюзmвникомдокументацісюЁ
.     Ё%#ж         .    ЕЁЕЕ 3_:.+`±.`.<`.съ=`:+t{і;:г~г~і-==ф~~т#±``ййFLй
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вiдповiда€  вимогам  дiючого  санiтарного  законодавства  Укра.і.ни  i  за  умови  дотримання  вимог  цього
висновку може бути використане в заявленiй сферi застосування.

гаран1уеться виробникомТерм iн придатності :

мацiя щодо етикетки, iнс кцi`,`, павил тощо ма вання обов'язкове. Висновок не
може бути використашй для реклами споживчих якостей об'ек1у експертизи

Висновок  дiйсний:  на термiн  дi.і.  ТУ  У  28.9-37210662-001 :2013  "Обладнання  для  дитячих  та  спортивних
майданчикiв"

Вiдповiдальнiсть за дотриманI1я вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiявiтчизшного виробника

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi:продукцiя вiтчизняного виробника

ПОточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання
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додаток до Ві]сновку державm санiтарно-епiдемiоIтогiчноТ експертизи
...;     ..   .`i 2018 рОку №  602-123-20-1/ "38

Перелiк обладнання для дитяч1Iх спортивно-iгрових майданчикiв
дитячi iгровi комплекси  «Ма]іятко»: Е16; Е17; Кs9 l ; КS92; КS9З; КS94.
дитячi ilровi комп]1екси до 6 рокiв: КВ91 ; КВ92; КВ93;  1102;  1103;  1104;  1105;  1106;  1107;  191;  192;  193;  194;
195;  196;  197`;  198;  199.

З.     дитячi iгровi комплекси до  12 рокiв:  L101;   L102; L103;  L104; L105;   L106;   L107;   Q2l; Q22;  S201.
4.      дитячiгiрки: СШ; G12  ;G13;G14;G15; А51; А52;А53;А54;А55;А56;А57;Мi8.
5.    дитячi каруселi, г`ойдаj":

-каруселi: Е14; К24; К25; К32; К35; К38; К39;
-гойдаjlки:  Е11 ; К21 ; J122; К23 ; К27; К28; К29; К30; К33; К34; К36; К37.

6.    дитячi   гойдаjlки: В41 ; В42; В43; В44; В45; В46; В47; В48; В49; В50; В51; В52.
7.   дитячi хатинки, пiсочницi, стол1ши:

а) пiсочницi:  Е13; Р26; Р27; Р29; Р33; Р34; Р36; Р37; Р38; Р39; Р44; Р45; Р46; Р47; Р48;
Р49;  Р50; Р54;

б) хатинки:  Р28;Р30;Р31 ; Р35; Р40;
в) стоішки: Р39; Р43 ; Р44; Р45.

8. Лавки, огорожi для дитячого майданчика:
а) ][авочки садовi: д82; д83; д84; д85; д88; д89; д91 ; д105;
б)  огорожi (дпя дитячого майданчика): д81;  д86;  д100;  д101;  д102;
в) столик для вiдпочинку д92;
г) урна ды смiття д86;
д) с'г\енд iнформацiйний д 103 ;
е) велопарковка д 104;
ж) корзина дпя кидкiв Е15 .

9. Воркаутнi майданчики:
а) спор"внi коплекси: W01 ; W02; W03; W04; W05.

1 О дитячi спортивнi комплекси: С69; С70; С71 ; С72; С73; С75; М1 ; М2; М3; М4; М5;
м4 . 1 .

1 1 . Обладнання д]тя спортивних майданчикiв:
а) колоди: дjlя пресса С61 ; гiмнастична С78; рухлива С82; дерев'яна С83.

12. Лiана С62,
13 . Турнiк подвiйIIий металевий С63 .
14. Стiйка волейбольна С64.
15. Мiсток С65.
] 6. Bopom гандбольнi С66.
17. Стiйки баскетбольнi: С67; С85.
18. Стiл тенiсний С68.
19. Грибки гiмнастичнi С76 .
20. Шведська стiнка подвiйна С77.
21 Турнiк трьохрiвневий С79.
22. Бруси гiмнастичнi С80.
23 .  ТунетIь С81 .
24. Лабiринт С84.
25. Ворота хокейнi С87.
26. Щит для кидкiв С88.
27 Мiшень С89.
28 Мiсток дуговий С91.
29.Вуличнiтренажери:ТО1;ТО2;ТО3;ТО4;ТО5;ТО6;ТО7;ТО8;ТО9;Т10;Т11;Т12;Т13;Т14;Т15;Т16;Т17;Т18
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