
 

 

                                                                                                                         
 К И Ї В С Ь К А  О Б Л А С Н А  

Т О Р Г О В О - П Р О М И С Л О В А  П А Л А Т А  

KIEV REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
 

                  

                                                        ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  
 

     

    № КТП – 1605                                                                                                               16 червня  2021  року. 

 

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

    Код  ЄДРПОУ -19117325 

    ІПН -191173226577,    

    Повна адреса і номер телефону: 03117, м. Київ, пр-т Перемоги, 65,  

    Тел.:(044)422-52-03 

 

2. Експерт:  Партика С.М. 

 

3. Підстава   для   проведення   експертизи: 

 Лист   замовника   експертизи ТОВ «Фірма»Технокомплекс»  № 190  від 14.06.2021  року. 

наряд № КТП –1605     від «16»  червня 2021 року 

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

 

5. Дата експертизи: 16 червня 2021 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» .. 

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

та  їх  комплекти «Славна®».  

6.4.  ТЕХНІЧНИЙ ФАЙЛ  ТК.ТФ.004 на виріб «Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти» 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 Комплект одягу "Анти-СНІД" №28 , 29"Славна®"  стерильний 6210109200 

2 Комплект одягу та покриттів операційних акушерський №74, 75, 77 "Славна®"  

стерильний 
6210109200 

3 Комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій №73 

"Славна®" стерильний 
6210109200 

4 Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57 "Славна®" стерильний 
6210109200 

Україна, 09117,м. Біла Церква, вул. Северина 

Наливайка13 Тел./факс: (04563)90545,тел.:(04563)33215; 

(04563)91334 

Код ЄДРПОУ 25657534. 

р\р UA 09 322669 00000 26009300093852 в АТ "Ощадбанк" 
В м. Києві, МФО 322669 

Ukraine, 09117, Bila Tserkva, Severyn, Nalyvaiko,13 

Tel./fax: +380 4563 90545, 

tel.: +380 4563 33215;+380 4563 91334 

E-mail: ccibts@magnus.kiev.ua, http://www.bila.kiev.ua 

mailto:ccibts@magnus.kiev.ua
mailto:ccibts@magnus.kiev.ua


 

 

5 
Комплект одягу та покриттів операційних для лапароскопії №62 "Славна®"  

стерильний 
6210109200 

6 
Комплект одягу та покриттів операційних для лапаротомії №63, 64 "Славна®"   

стерильний 
6210109200 

7 
Комплект одягу та покриттів операційних для нейрохірургії №36, 37, 38, 40, 41 

"Славна®"  стерильний 
6210109200 

8 
Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії (ендопротезування) 

№70 "Славна®" стерильний 
6210109200 

9 
Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії (протезування ) №69 

"Славна®" стерильний 
6210109200 

10 
Комплект одягу та покриттів операційних для офтальмології №19 "Славна®" 

стерильний 
6210109200 

11 
Комплект одягу та покриттів операційних для проктології №11, 13, 14 

"Славна®"  стерильний 
6210109200 

12 
Комплект одягу та покриттів операційних для урології №51 "Славна®"  

стерильний 
6210109200 

13 
Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний №149, 152, 153, 154 

"Славна®"  стерильний 
6210109200 

14 Комплект одягу хірургічний №147, 150, 151 ,155"Славна®" стерильний 6210109200 

15 

Халати медичі (для відвідувача) на зав’язках або на липучках або на кнопках  

довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 

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

6210109200 

16 

Халати медичі (захисні)  ламінований на зав'язках або на липучках або на 

кнопках довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-

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

6210109200 

17 

Халати медичі (захисні) комбіновані  на зав'язках або на липучках або на 

кнопках (тип А) довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 

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

6210109200 

18 

Халати медичі (захисні) комбіновані  на зав'язках або на липучках або на 

кнопках, з коміром стійкою (тип А) довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 

(S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» 

стерильні 

6210109200 

19 

Халати медичі (захисні) комбіновані  на липучці та зав'язках, з коміром 

стійкою (тип Б) довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 

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

6210109200 

20 

Халати медичі (захисні) комбіновані з коміром стійкою на зав'язках (тип Б) 

довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 

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

6210109200 

21 

Халати медичі (хірургічні) захисні на липучках та зав'язках (рукав реглан) 

довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 

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

6210109200 

22 

Халати медичі (хірургічні) на зав’язках або на липучках або на кнопках (рукав 

на манжеті) довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 

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

6210109200 

23 

Халати медичі (хірургічні) на зав’язках або на липучках або на кнопках (рукав 

на манжеті) з коміром стійкою довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 

46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 (ХХХL)) «Славна®» 

стерильні 

6210109200 

24 

Халати медичі (хірургічні) на зав’язках або на липучках або на кнопках (рукав 

на резинці) довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 

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

6210109200 

25 

Халати медичі (хірургічні) на зав’язках або на липучках або на кнопках з 

коміром стійкою довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-

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

6210109200 

26 

Халати медичі (хірургічні) на зав’язках або на липучках або на кнопках з 

коротким рукавом довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-

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

6210109200 



 

 

27 

Халати медичі (хірургічні) на зав'язках або на липучках або на кнопках (рукав 

на манжеті) довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 

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

6210109200 

28 

Халати медичі (хірургічні) на зав'язках із захисними зонами (посилені) 

довжиною від 80 см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 

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

6210109200 

29 

Халати медичі (хірургічні) на зав'язках із захисними зонами довжиною від 80 

см до 160 см (розмір  42-44 (S), 46-48 (M), 50-52 (L), 54-56 (ХL), 58-60 (ХХL), 62-64 

(ХХХL)) «Славна®» стерильні 

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:     ____________    С.М. Партика 

 
 

 

 

 
.                                   


