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ВИСНОВОК 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від" М  " С Є 2020 року № 12.2-18-1/

Об'єкт експертизи Електронні журнали «Атоме» для закладів загальної середньої освіти

виготовлений у відповідності із ГСТУ 79.008-99 «Обладнання закладів освіти. Засоби 
навчання. Екранно-звукові»

Код за ДКПП 58.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для учнів та персоналу закладів 
загальної середньої освіти, реалізація населенню.

Країна-виробник Громадська організація «Фонд підтримки інформаційного забезпечення 
студентів», Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Коробова, буд 9, 
офіс 6. Код за ЄДРПОУ 40911391, тел. 0674542288, e-mail: hatabishchip@gmail.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Громадська організація «Фонд підтримки інформаційного забезпечення 
студентів», Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Коробова, буд 9, 
офіс 6. Код за ЄДРПОУ 40911391, тел. 0674542288, e-mail: hatabishchip@gmail.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Не дозволяється одночасна зорова робота двох і більше учнів незалежно від їх віку. 
Параметри шрифтового оформлення електронних сторінок повинні відповідати гігієнічним 
вимогам пп. 5.3.-5.5. ДСанПіН 5.5.6-138-2007 «Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні 
вимоги до друкованої продукції для дітей». Заборонено читання електронних сторінок в 
умовах штучної освітленості на робочих місцях учнів: на екрані -  менш 200 лк; на клавіатурі,
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робочому столі учня -  менш 400 лк (п. 4.1. ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила 
і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу»). Заборонено перевищувати рівень освітленості на робочому 
місці учня та на екрані пристрою для читання> більше 600 лк. Заборонено читання електронних 
сторінок учнями на персональному пристрої з розміром екрану менше 10 та більше 19 
дюймів. Безперервна робота з читання електронних сторінок учнями в умовах on-line та/або 
доступі до мережі Інтернет: для учнів І класів - не більше 10 хвилин; учнів II - V класів - не 
більше 15 хвилин; учнів VI - XI класів - не більше 20 хвилин.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, 
утилізації, знищення е: зберігання та транспортування в упаковці. Медичними
протипоказаннями до читання електроних сторінок є: аномалія рефракції, некорегована 
міопія або некорегована гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, за наданим заявником 
зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови 
дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування. 
Термін придатності -
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо

Висновок дійсний на термін дії ГСТУ 79.008-99 «Обладнання закладів освіти. Засоби 
навчання. Екранно-звукові»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю за показниками 
безпеки на кордоні не потребує.
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю за 
показниками безпеки при митному оформленні не потребує.
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами 
цього висновку.

Комісія з питань державної санітарно- 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
епідеміологічної експертизи ДУ тел. (044) 292-14-05
«Інститут громадського здоров’я імені 
О.М. Марзєєва» НАМИ України

Голова експертної комісії

Протокол експертизи

МП

№ 618 від 01.06.2020 р.

Полька Н.С.


