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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
 

 
      

  № КТП – 0926                                                                                                                                        10 квітня 2020  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» № 113  від 09.04.2020 року. 

наряд № КТП – 0926   від «10» квітня  2020 року 

 

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

 

5. Дата експертизи:  «10» квітня  2020 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. Технічні Умови ТУ У 21.2-19117325-011:2015 «Засоби операційно - перев'язувальні медичні та їх набори  «Славна»».  

6.4. Технічні Умови ТУ У 19117325.001-99 

«Дзеркала вагінальні одноразового  застосування «Славна®»». 

6.5. Технічні Умови ТУ У 19117325.002-99 «Набори гінекологічні оглядові одноразового застосування «Славна®»». 

6.6.  Технічні Умови ТУ У 32.5-19117325-007:2013 «Інструменти маніпуляційні і допоміжні вироби медичні та їх набори 

одноразового застосування торгової марки «Славна»». 

6.7.Технічні Умови ТУ У 25.1-19117325-003-2003 

«Рукавички хірургічні та оглядові стерильні  «Славна®»». 

6.8.Технічні Умови ТУ У 33.1-19117325-006:2006   

 «Щіточки гінекологічні цервікальні «Славна®»» 

6.9. Інструкція ТК.ІЗ.001 з медичного застосування ВМП: 

 «Дзеркала вагінальні одноразового застосування «Славна ®». 

6.10. Інструкція ТК.ІЗ.002-02/01 з медичного застосування ВМП : 

«Набори гінекологічні одноразового застосування «Славна ® ». (з інструментами маніпуляційними) 

«Набір гінекологічний оглядовий №19 «Славна ® » 

«Набір гінекологічний оглядовий №22 «Славна ® » 

«Набір гінекологічний оглядовий №39«Славна ® » 

«Набір гінекологічний оглядовий №40 «Славна ® » 

«Набір гінекологічний оглядовий №41 «Славна ® » 

«Набір гінекологічний оглядовий №42 «Славна ® » 

«Набір гінекологічний оглядовий №43 «Славна ® » 

6.11. Інструкція ТК.ІЗ.003 з медичного застосування ВМП: 

 «Рукавички  хірургічні та оглядові стерильні «Славна ®»». 

6.12. Інструкція ТК.ІЗ.004   з   медичного   застосування   ВМП: 

  «Одяг   та покриття   операційні   медичні   та   їх   комплекти «Славна®»». 

6.13. Інструкція ТК.ІЗ.005-02 з медичного застосування ВМП: 

«Воронка вушна одноразового застосування «Славна®»»      

 6.14. Інструкція ТК.ІЗ.005-03 з медичного застосування ВМП: 

«Дзеркало носове одноразового застосування «Славна ® »» 

 6.15. Інструкція ТК.ІЗ.005-06 з медичного застосування ВМП: 

« Ложка Фолькмана одноразового застосування «Славна ® »»   

6.16. Інструкція ТК.ІЗ.005-08 з медичного застосування ВМП: 

«Шпатель Ейра одноразового застосування «Славна ® »»          

6.17. Інструкція ТК.ІЗ.005-15.002 з медичного застосування ВМП: 

«Набір маніпуляційний перев`язувальний №9 «Славна ® »» 

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


 

 

«Набір маніпуляційний перев`язувальний №10 «Славна ® »» 

6.18. Інструкція ТК.ІЗ.005-15.005 з медичного застосування ВМП: 

«Набір маніпуляційний для встановлення внутрішньовенного катетера №2 «Славна®» стерильний 

6.19. Інструкція ТК.ІЗ.005-15.010 з медичного застосування ВМП: 

Набір маніпуляційний отоларингологічний №2 «Славна®» стерильний 

6.20. Інструкція ТК.ІЗ.005-16.001 з медичного застосування ВМП: 

«Набір маніпуляційний операційний №5 «Славна®»» 

«Набір маніпуляційний операційний №6 «Славна®»» 

«Набір маніпуляційний операційний №7 «Славна®»» 

6.21. Інструкція ТК.ІЗ.006 з медичного застосування ВМП «Щіточка гінекологічна цервікальна «Славна ®». 

6.22. Інструкція ТК.ІЗ.007-01 з медичного застосування ВМП : 

«Серветка марлева медична «Славна®» стерильна». 

«Серветка марлева медична «Славна®» нестерильна». 

«Серветка марлева медична з рентгеноконтрастною ниткою «Славна®» стерильна». 

«Серветка марлева медична з рентгеноконтрастною ниткою «Славна®» нестерильна».  

«Серветка марлева медична з петлею «Славна®» стерильна». «Серветка марлева медична з петлею «Славна®» нестерильна». 

6.23. Інструкція ТК.ІЗ.007-02 з медичного застосування ВМП : 

«Серветка медична зі спанлейсу «Славна®» стерильна». 

«Серветка медична зі спанлейсу «Славна®» нестерильна».               

«Серветка медична зі спанлейсу з рентгеноконтрастною ниткою «Славна®»4жстерильна».                                                                            

«Серветка медична зі спанлейсу з рентгеноконтрастною ниткою «Славна®» нестерильна». 

 «Серветка марлева медична з петлею «Славна®» стерильна».«Серветка марлева медична з петлею «Славна®» нестерильна». 

6.24.ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ ТК.ТФ.001 на виріб «Дзеркала вагінальні одноразового застосування «Славна ®»  ТУ У 

19117325.001-99. 

6.25. ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.002 на виріб «Набори гінекологічні оглядові одноразового застосування «Славна®».» ТУ У 

19117325.002-99. 

6.26.ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ   ТК.ТФ.003 на виріб «Рукавички  хірургічні та оглядові стерильні Славна®» ТУ У 25.1- 19117325-

003-2003. 

6.27.  ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.004 на виріб «Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти «Славна®» ТУ У 18.2- 

19117325-005:2011.  

6.28.ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.006 на виріб «Щіточка гінекологічна цервікальна  стерильна» ТУ У 33.1-19117325-006:2006. 

6.29.ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.007 на виріб «Засоби операційно-перев’язувальні медичні та їх набори «Славна®» ТУ У 21.2-

19117325-011:2015. 

6.30. ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.005 на виріб «Інструменти маніпуляційні і допоміжні вироби медичні та їх набори 

одноразового застосування  «Славна®» ТУ У 32.5-19117325-007:2013. 

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:  

 

П/н Найменування   товару 
Код   товару 

згідно   з  УКТЗЕД 

1 
Комплекти операційно-перев'язувальний медичний для лапаротомії №1 "Славна®" стерильні 

та нестерильні 
3005903100 

2 
Комплект операційно-перев'язувальний медичний для лапароскопії №1 "Славна®" стерильні 

та нестерильні 
3005903100 

3 
Комплект операційно-перев'язувальний медичний для судинної хірургії №1 "Славна®" 

стерильні та нестерильні 
3005903100 

4 Пов`язка на око 7см х 8,5см «Славна®» стерильна 3005903100 

5 
Серветка марлева медична 5 см х 5 см, 5см х 10см , 7.5см х 7.5см, 10см х 10см, 10см х 20м, 20см х 

20см  (4, 8, 12, 16 шарів) "Славна®" стерильні та нестерильні 
3005903100 

6 
Серветка марлева стоматологічна 7,5см х 7,5см (4, 8, 12, 16 шарів) "Славна®" стерильні та 

нестерильні 
3005903100 

7 
Комплект операційно-перев'язувальний медичний для венектомії №1 "Славна®" стерильні та 

нестерильні 
3005903100 

8 
Мішок збиральний конусної форми 60см х 50см (з липкою фіксацією і відвідною трубою 

довжиною 130см)  «Славна®»  стерильні та нестерильні 
3926909790 

9 Чохол для шнура 250см х 15см «Славна®»  стерильні та нестерильні 3926909790 

10 Чохол на матрац 200х85х6 см (суцільний) «Славна®» ПВХ   стерильні та нестерильні 3926909790 

11 Покриття операційне для артроскопії  12 «Славна®»  стерильне 3926909790 

12 
Брюки медичні (знизу на резинці) ((розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 

62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильні 
6210109800 

13 
Комбінезон медичний ((розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 

(ХХХL)) «Славна®» нестерильний 
6210109800 



 

 

14 Комплект одягу та покриттів операційних "Анти-СНІД" №25 "Славна®" нестерильний 6210109800 

15 
Комплекти одягу протиепідемічні (для біозахисту) №17, 19, 21, 22, 24, 25, (для біозахисту та 

догляду за хворим) № 26, 27 "Славна®" нестерильні 
6210109800 

16 Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний №126 «Славна®» нестерильний 6210109800 

17 
Костюм медичний з коротким рукавом (розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 

(ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильний 
6210109800 

18 Спідниця для пацієнта на резинці та липучці довжиною 160см х 60см «Славна®» нестерильна 6210109800 

19 

Халати медичні (захисний) комбінований на зав’язках (тип Б) довжиною 106 см, 108 см, 110 см, 

117 см, 120 см, 125 см, 130 см, 132 см, 140 см, 150 см, 160 см (розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 

54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильні 

6210109800 

20 

Халати медичні (захисний) ламінований на зав’язках довжиною 106 см, 108 см, 110 см, 117 см, 

120 см, 125 см, 130 см, 132 см, 140 см, 150 см, 160 см (розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 

(ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильні 

6210109800 

21 

Халати медичні (хірургічний) на зав’язках «КОМФОРТ» довжиною 106 см, 108 см, 110 см, 117 

см, 120 см, 125 см, 130 см, 132 см, 140 см, 150 см, 160 см (розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-

56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильні 

6210109800 

22 

Халати медичні (хірургічний) на липучці та зав`язках довжиною 106 см, 108 см, 110 см, 117 см, 

120 см, 125 см, 130 см, 132 см, 140 см, 150 см, 160 см (розмір 42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 

(ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильні 

6210109800 

23 

Халати медичні (хірургічний) на зав'язках з коміром стійкою на липучці довжиною 106 см, 108 

см, 110 см, 117 см, 120 см, 125 см, 130 см, 132 см, 140 см, 150 см, 160 см (розмір 42-44 (S), 46-48 

(M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» нестерильні 

6210109800 

24 Фартух медичний довжиною 140 см "Славна®" нестерильний 6210109800 

25 Комплекти постільної білизни №8, 9, 10, 11 "Славна®" нестерильні 6302321000 

26 Наволочка на подушку 70см х 50см з клапаном «Славна®» нестерильна 6302321000 

27 Комплект покриттів операційних для маммології №1,2 "Славна®" 6307909200 

28 
Комплект покриттів операційних для гінекологічних операцій (лапароскопія та гістероскопія) 

№36 "Славна®"стерильний 
6307909200 

29 
Комплект покриттів операційних для артроскопії №50, (колінного суглобу) №51 "Славна®" 

стерильний 
6307909200 

30 
Комплект покриттів операційних для гінекологічних операцій (гістероскопія) №35, 37, 38 

"Славна®" стерильний 
6307909200 

31 Комплект покриттів операційних для кардіологічних операцій №62 "Славна®"стерильний 6307909200 

32 Комплект покриттів операційних для кесаревого розтину №48 "Славна®" стерильний 6307909200 

33 Комплект покриттів операційних для лапароскопії №45 "Славна®" стерильний 6307909200 

34 Комплект покриттів операційних для ортопедії (колінного) №55, 57 "Славна®" стерильний 6307909200 

35 Комплект покриттів операційних кардіоваскулярний №68 "Славна®" стерильний 6307909200 

36 Комплект покриттів операційних хірургічний №123, 133"Славна®" 6307909200 

37 
Покриття операційне 60см х 40см з адгезивним ромбовидним операційним полем 7см х 7см 

"Славна"  стерильне 
6307909200 

38 

Покриття операційні 120см х 80см, 160см х 150см, 170см х 80см, 200см х 120см, 200см х 200см, 

210см х 160см, 210см х 120см, 210см х 80см, 220см х 160см, 240см х 160см, 25см х 20см, 360см х 

80см, 40см х 35см, «Славна®» стерильні та нестерильні 

6307909200 

39 
Покриття операційне 200см х 150см з поглинаючою пелюшкою «Славна®»  стерильне та 

нестерильне 
6307909200 

40 Покриття операційне 60см х 60см з адгезивним краєм «Славна®»  стерильне та нестерильне 6307909200 

41 Покриття операційне для артроскопії (для операцій на плечі) №11 «Славна®»  стерильне 6307909200 

42 Покриття операційне для кесаревого розтину №10 "Славна®"  стерильне 6307909200 

43 Покриття операційне для лапароскопії №17, 18 «Славна®»  стерильне 6307909200 

44 Покриття операційне кардіоваскулярне №9 "Славна®"стерильне 6307909200 

45 Серветка медична 10см х 10см (12 шарів) №50 «Славна®» стерильна 6307909200 

46 Маски медичні тришарові на резинках «Славна®» стерильні та нестерильні 6307909800 

47 Бахіли медичні низькі «Славна®» стерильні  та нестерильні 6307909800 

48 Чохол для медичного обладнання 100см х 7см «Славна®» стерильний та нестерильний 6307909800 

49 Чохол для обладнання 80см х 70см з адгезивною стрічкою 55см х 3см «Славна®»  стерильний 6307909800 

50 Чохол для шнура 250см х 8см на резинках "Славна®"  стерильний 6307909800 

51 Чохли захисний для кінцівки 100см х 40см, 120см х 80см, 80см х 25см  «Славна®» стерильні 6307909800 

52 Чохол на кушетку 200см х 80см х 10 см на резинці «Славна®» нестерильний 6307909800 



 

 

53 Чохли на матрац 190см х 90см х 15см, 205см х 100см х 15см на резинці «Славна®» нестерильні 6307909800 

54 Чохол 150см х 85см для інструментального столу «Мейо» «Славна®» стерильний 6307909800 

55 
Набір маніпуляційний для встановлення внутрішньовенного катетера №2 "Славна®" 

стерильний 
9018390000 

56 Набори маніпуляційні операційні №5, 6, 7 "Славна®" стерильні 9018390000 

57 Набор гінекологічі оглядові №19, 22, 39, 40, 41, 42, 43 «Славна®»  стерильні 9018908400 

58 Набір маніпуляційний отоларингологічний  №2 «Славна®» стерильний 9018908400 

59 Набір маніпуляційний перев`язувальний №9, 10 "Славна®" стерильний 9018908400 

 

3005 90 31 00 Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), 

просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, 

зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї:  

- iншi:  

- - iншi:  

- - - з текстильних матерiалiв:  

- - - - марля та вироби з марлi  

 

 

3926 90 97 90 ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ  

- Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914:  

- - iншi:  

- - - iншi:  

- - - - iншi:  

- - - - - iншi  

 

6210 10 98 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:  

- - - iншi  

 

6302 32 10 00 IНШI ГОТОВI ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ  

- Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна:  

- - iнша бiлизна постiльна:  

- - - iз синтетичних або штучних волокон:  

- - - - з нетканих матерiалiв  

Основная единица измерения: кг (код 166) 

Дополнительная единица измерения: нет 

 

6307 90 92 00 IНШI ГОТОВI ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ  

- Iншi готовi вироби, включаючи викройки одягу:  

- - iншi:  

- - - iншi:  

- - - - iншi:  

- - - - - серветки (простирадла) одноразового використання, виготовленi з тканин (матерiалiв) товарної позицiї 5603, що 

використовуються пiд час хiрургiчних операцiй  

 

6307 90 98 00 IНШI ГОТОВI ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ  

- Iншi готовi вироби, включаючи викройки одягу:  

- - iншi:  

- - - iншi:  

- - - - iншi:  

- - - - - інші 

 

9018 39 00 00 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи 

сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору:  

- шприци, голки, катетери, канюлi i подiбнi iнструменти:  

- - iншi 

 

9018 90 84 00 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи 

сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору:  

- iншi iнструменти та прилади:  

- - iншi .      

 

 

                                  Експерт:                                                             Партика С. М.  


