
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАШИ 3 ПИТ АНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТ1 ХАРЧОВИХ ПРОДУКТ1В ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧ1В
вул. Б. Гршченка, 1, м. Кшв, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, 

e-mail: info@consumer.gov.ua

державши саштарно-епвдемтлопчно1 експертизи

в т" К  " ¥ 2018 року № 602-123-20-3! У О

Об'ект експертизи: косметичш препарата в асоргименД згщно додатку
(назва об’екта експертизи)

виготовлений у вщповщносН i3: -
---------------------------------------- (Гу.дету.гост)------------------------------------------------------------------

Код за ДКПП. УКТЗЕД: 3304____________________________________________________
Сфера застосування та реалпацй' об'екта експертизи: за призначенням, оптово- 
роздр1бна торпвля, салони краси, аптечна мережа.

Крагна-виробник: ТОВ «Природная косметика Байкала», РоДя, 127287, м. Москва, вул. 
Башиловська, 15, адреса виробництва: Рос1я, 249020, Калужська обл., Боровський р-н, с. 
Коряково, вул.Армшська, володшня, 39

(адреса, мюцезнаходження, телефон, факс, fc-mail. веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «MicT Плюс», Украша, 03150, м. Кшв, вул. Тверська, 
будинок №2, лНера А, код за СДРПОУ 32008828

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

Дан1 про контракт на постачання об'екта в УкраУну: додаеться до документаци, що 
супроводжуе вантаж.

Об'ект експертизи вщповщае встановленим медичним критер!ям 
безпеки/показникам: ДСанШН 2.2.9.027-99 “Державш сан1тарн1 правила i норми 
безпеки продукцп парфумерно-косметично1 промисловосН”, Регламент (СС)№ 1223/2009 
Свропейського Парламенту i Ради вщ 30 листопада 2009 на косметичну продукшю; за 
результатами 1дентиф1кац1-1, оц1нки ризику для здоров'я населения, а також результатами 
nepeeipKH (контролю) наданого заявником зразка об'екта експертизи, а саме: шдекс 
шюрно-подразшоючо! дП' 0 6aniB, iimeKC подразнюючо! дп на слизову оболонку очей 0 
бал!в. МкробюлоПчш показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacter еасеае в 
1 г (куб.см) вщсутш, S. Aureus в 1 г (куб.см) вщсутш, Pseudomonas aeruginosa в 1 г 
(куб.см) вщсутш; дpiжджi та miicmmi гриби КУО/г (куб, см) <100. Продукщя не вмщуе

mailto:info@consumer.gov.ua


Д
6А

-
речовин, яю визначеш Директивою 76/768/GEC -  березень 1989 (Додаток II) як таю, що 
заборонен! для застосування як сировина та не повинш входити до складу косметичних 
засоб!в.
Необхщними умовами використання/застосування, збер1гання, транспортування, 
утшнзацн, знищення е: а) дотримання вимог, як! встановлен! даним висновком за 
результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та 
термЫв збер!гання продукци вщповщно до рекомендац!й виробника, вказаних у 
супровщнш документацй; в) проведения виб!ркових випробувань об'екта експертизи на
вщповщшсть вимогам даного висновку та дточого сан!тарного законодавства.___________
За результатами державши саштарно-епщемюлопчно! експертизи: косметичн! 
препарати в асортимент! згщно додатку

(назва об’екта експертизи)

за наданим заявником зразком вщповщае вимогам ддачого саштарного законодавства 
Украши i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в
заявлены сфер! застосування.________________________________________________________
Термш придатностк згщно маркування.____________________________________________
1нформац1я щодо етикетки, шструкци, правил тощо: етикетка з шструкщею
використання та складом надаеться державною мовою.________________________________
Висновок дшсний: п’ять роюв____________________________________________________
Вщповщальшсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, яш пщлягають контролю на кордонй за показниками безпеки
пщлягають стандартному контролю Узуальному та документальному)._________________
Показники безпеки, як! пщлягають контролю при митному оформлений пщлягають
саштарно-ешщемюлопчному контролю на митнш територи Украши.___________________
Поточний державний санггарно-епщемюлопчний нагляд зд!йснюеться згщно з 
вимогами цього висновку: на об'ектах державного саштарно-епщемюлопчного нагляду 
за встановленими медичними критер1ями безпеки, умовами використання/застосування, 
зберкання, транспортування, утил!зацп i знищення у обсяз! та з перюдичнютю, 
визначеними програмами !нспектування у вщповщносп з чинним сан!тарним
законодавством УкраГни.____________________________________________________________
Ком!щя з питань державно'! м. Ки!в, вул. Заболотного, 15
саштарно-епщемюлопчно! т. 526-55-32 факс 526-50-06
експертизи Центру превентивно! 
медицини Державного управлшня 
справами

Протокол експертизи № 6526 вщ_____ 25.06.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження) //

Гаврильченко О.Г.______ Ж
(пр1звище, iM я, по батьков1) /п Ж и с /



Додаток до висновку
державно!' саштарно-ешдемюлопчно! експертизи 

* вm « &S» 2018 року № 602-123-20-3U$J?sVO

Вироби косметичш

№ п/п найменування об’екта експертизи

1. Сиб1рське здоров'я Тонне для обличчя антиоксидантний

2. Сиб1рське здоров'я ToHiK для обличчя матуючий

3. Сиб1рське здоров'я Тонне для обличчя зволожуючий
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