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ЕКСПЕРТНИЙ   ВИСНОВОК 
 

 
          № КТП – 1418                                                                                                         03 червня  2019  року. 

 

1. Замовник   експертизи:  Товариство    з   обмеженою   відповідальністю «Фірма  «Технокомплекс»,   код  

ЄДРПОУ -19117325,  ІПН -191173226577,    

03062,  м.  Київ,  пр-т  Перемоги, 65. 

 

2. Експерт:  Партика С.М. 

 

3. Підстава   для   проведення   експертизи: 

 Лист   замовника   експертизи ТОВ «Фірма»Технокомплекс»  № 122   від 22.05.2019  року. 

наряд № КТП – 1418    від «03» червня 2019 року 

4. Завдання  експертизи:  Визначення   коду   товару   згідно   з  УКТЗЕД. 

 

5. Дата експертизи: 03 червня  2019 року. 

6. Замовником   експертизи   пред’явлені   копії   наступних   документів: 

6.1.  Затверджений    перелік    медичних   виробів    торгової   марки  «Славна»  виробництва  ТОВ  «Фірма      

«Технокомплекс». 

6.2.  Технічні  умови ТУ У 18.2-19117325-005:2011 «Одяг і покриття операційні медичні та 

їх   комплекти   «Славна®»». 

6.3.  Інструкція   ТК.ІЗ.004   з   медичного   застосування   ВМП  «Одяг  та покриття   операційні   медичні  та   

їх   комплекти «Славна®».  

6.4.  ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.004 на виріб «Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти «Славна®»              

ТУ У 18.2- 19117325-005:2011  

 

7.  Експертизою   встановлено: 

На підставі даних, вказаних у пред`явлених документах замовника експертизи, згідно з Українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( УКТ ЗЕД ), викладеній у додатку до Закону України 

« Про внесення змін до закону України «Про митний тариф України «19 вересня 2013 року N 584-VIІ, з 

урахуванням «Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (наказ 

Міністерства доходів і зборів України, від 14.01.2014р., №15), експертом встановлено, що 

товару,   вказаному  Замовником  в листі-заявці, як вироби виробництва ТОВ «Фірма 

«Технокомплекс» відповідає код:  

: 

1 Комплекти одягу та покриттів операційних для артроскопії №41, №42, (колінного суглобу) 

№44, (колінного суглобу) №45, (плечового суглобу) №46, (колінного суглобу) №47, №48 

"Славна®" стерильні 
6210109200 

2 Комплект  покриттів операційних акушерський №57 «Славна®» стерильний 6210109200 

3 Комплект одягу хірургічний №119 "Славна®" стерильний 6210109200 

4 Комплект одягу "Анти-СНІД" №21 "Славна®" стерильний 6210109200 

http://www.bila.kiev.ua/


 

 

5 Комплект одягу протиепідемічний №13 "Славна®" стерильний 6210109200 

6 
Комплекти одягу та покриттів операційних хірургічні  №110, (дитячий) №112, №114, №115, 

№116, (дитячий) №117, №122, №125 "Славна®" стерильні 
6210109200 

7 
Комплекти одягу та покриттів операційних для лапаротомії  №33, №34, №35, №39, №40 

"Славна®" стерильні 
6210109200 

8 
Комплекти одягу та покриттів операційних для лапароскопії №32, №36, №37, (дитячий) №38, 

№41, №42 "Славна®" стерильні 
6210109200 

9 
Комплекти одягу та покриттів операційних акушерські №58, №59, №60, №61, №62, №63 

«Славна®» стерильні 
6210109200 

10 
Комплекти одягу та покриттів операційних для гінекологічних операцій (гістероскопія) №31, 

(гістероскопія) №32, (гістероскопія) №33, (гістероскопія) №34 «Славна®» стерильні 
6210109200 

11 
Комплекти одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій (шунтування) №44, 

№50, №52, №54 "Славна®" стерильні                  
6210109200 

12 
Комплекти одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №41, №42, №43 

"Славна®" стерильні 
6210109200 

13 
Комплект одягу та покриттів операційних для ЛОР- операцій та щелепно-лицьової хірургії 

№9, 10 "Славна®" стерильний 
6210109200 

14 Комплекти одягу та покриттів операційних для урології №35, №36 "Славна®" стерильні 6210109200 

15 
Комплект одягу та покриттів операційних кардіоваскулярний (дитячий) №51 "Славна®" 

стерильний 
6210109200 

16 
Костюм медичний з коротким або довгим рукавом, на манжеті або без (сорочка медична, 

брюки медичні) (розмір  58-60 (XXL)) «Славна®» стерильний 
6210109200 

17 

Халати медичні (хірургічні) на липучці та зав’язках, коміром стійка (з поглинаючою 

смужкою) та захисними зонами, довжиною 145 см (розмір 46-48 (М), 50-52 (L), 52-54 (XL), 

54-56 (ХL), 58-60 (XXL)) «Славна®» стерильнІ та нестерильні 
6210109200 

18 

Халати медичні (хірургічні) на липучці та зав`язках, з коміром стійкою (рукав реглан) 

довжиною 130 см, 135 см (розмір 46-48 (М), 50-52 (L), 52-54 (XL), 54-56 (ХL), 58-60 (XXL)) 

«Славна®» стерильні 
6210109200 

19 
Халат медичний (хірургічні) на липучці та зав’язках довжиною 132 см (розмір 46-48 (М), 50-

52 (L), 52-54 (XL), 54-56 (ХL), 58-60 (XXL)) «Славна®» стерильний 
6210109200 

20 
Халати медичні (хірургічні) на зав’язках «КОМФОРТ» із захисними зонами довжиною 132 

см, 134 см (розмір 58-60 (XXL)) «Славна®» стерильні 
6210109200 

21 
Халати медичні (хірургічні) на зав’язках із захисними зонами довжиною 130 см, 132 см 

(розмір 46-48 (М), 50-52 (L), 52-54 (XL), 54-56 (ХL), 58-60 (XXL)) «Славна®» стерильний 
6210109200 

22 Сорочка для породіллі (розмір 46-48 (М), 52-54 (XL), 58-60 (XXL)) «Славна®» стерильна 6210109200 

23 
Комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій №49 "Славна®" 

стерильний 
6210109200 

24 
Комплекти одягу та покриттів операційних для ангіографії №26, №27, №28 "Славна®" 

стерильні 
6210109200 

25 

Халати медичні (хірургічний) на липучках та зав`язках із захисними зонами (рукав реглан) 

довжиною 120 см, 130 см, 140 см, 150 см (розмір 46-48 (М), 50-52 (L), 52-54 (XL), 54-56 (ХL), 

58-60 (XXL))  з 2 паперовими рушниками 40 см х 40 см, «Славна®» стерильні 
6210109200 

26 Фартух медичний довжиною 150 см «Славна®» стерильний 6210109200 

27 
Костюм медичний з коротким рукавом (сорочка медична, брюки медичні) (розмір 50-52 (L)) 

«Славна®» із захисними зонами стерильний 
6210109200 

 

6210 10 92 00  Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907:  

- з матерiалiв товарної позицiї 5602 або 5603:  

- - з матерiалiв товарної позицiї 5603:  

 - - - одяг одноразового використання, призначений для пацiєнтiв (хворих) чи хiрургiв, що використовується 

пiд час хiрургiчних операцiй. 

 

 

                                  Експерт:                                                   Партика С. М.  


