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я, по батьковi)

(назва об'екта експертизи)

у вiдповiдностi iзвиготовлений

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8484200000
Сфера застосуванНя та реалiЗацil об'скта експертизи реалiзацiя в оптовiй ,а роiлрiОпМ -p"-iобладнання lrризначене для перекачуваЕшl рiдин, розчинiв, емульсiй та суспензiй, на пiдприемствах xiMiko-
фармацевтичноi, парфумерно-косметично! харчовоi промисловостi (приготування диl,ячого харчува}{ня,
пРодуктiв, напоiЪ i т.д. ) молочних, пiдприемствах готельного, ресторанного господарства та торгiвлi.
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Заявник експертIIзи ПП (АГРОтЕх-зорЯ> Поштова адреса: УкраТна, ззо24, м. PiBHe, вул.
Соборна, 446; код за еДРПОУ 21085928,

(адреса. мiсцезн

Щанi про коIIтракт на постачання об'скта в УкраТну -

oб'eкгексПеpTиЗивiДпoвiДасBсTанoBЛеНшММeДичнимкp'iеpм
результатами iдентифiкацiт, розглялу i аналiзу документашiт, оцiнки ризику для здоров'я населення, а
також резуЛьтатами перевiрки (контролю) наданого заявником зразка об'скта експертизи в межах сферIл
акредитацii, а саме; одориметрiя гrе бiльше l _балу. Мiграrriя шкiдливих речовин не повинна перевищувати
ii дкм' мг/дмз: формальлегiд - 0ll мг/ дм3' метиловиЙ cltllpT - 0,2; спирТ iзопропiловИй - 0,1; i.,"p,
бутиловиЙ - 0.5; мiдЬ - 1,0; цlrнК -Т,0; свинеШь-0,03; кадмiй-0,001] N,Iарганець-0,1; нiкель - 0.1l залiзо-O,З;
xpolt-O, 1;a,rroMiHiй -0,5, ртуть - 0,005. Сумарна питома ефективна активнiсть ПРН не бiльше З70 Бк/кг,
бета забрулл{ецня }te п'Ьвиннi перевI{щувати 2-3 частини за хв/см2 вiдповiдно до вIlмог IHcTpyKuiT хь 880-71
"ИнструкциЯ [о санитарНо-химическОму L{сследоВанIliо LlзделИй, изготовленных из полимерных rl других
синтетическI{х материzшов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (СС) Nч
|9з512004 Свропейського П4рламеttту та Ради вiд 27 жовтtlя2О04 р. "Про матерiали iвироби, призltа.tенi
для контакту З Хар,tовимl.t продуктами", нрБУ - 97 кНорпlи радiацiйноТ безпеки УкраТни>



Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii,
знищення с: а) дотриманIUI вимог, якi встановленi данпл висновком за результатами випробуваЕнrI
наданого зразка; б) забезпеченIUI умов транспортуваннrI та TepMiHiB зберiганrrя продукцiТ вiдповiдно до
рекомендацiй виробника, вказаних у супровiднiй документаuii; в) цроведеЕня вибiркових випробувань
об'екта експертизи на вiдпqgiднiсть вимогам даного висновку та дьчого санiтарного законодавства

за наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраТни i
за умови дотримацня вимог цього висновку можуть
застосування.
TepMiH придатностi згiдно MapKyBaHIя.

бути використанi в заявлеrriй сферi

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо -
Висновок дiйсний п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за пок€tзниками безпеки для здоров'я JIюдини
пiдлягають стандартному "контро"шо (вiзуальному та документальному).
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають контроJIю на
м итнiй територiТ УкраТн и.

поrо
висновку На об'ектах державЕого санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими меди.Iними
критерiями безпеки, умовzlI,Iи використання/застосування, зберiгання, транспортуваннrI, утилiзачii i
знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним
санiтарним законодавством Укр4lни.

комiсiя з питань державноi санiтарно-епiдемiологiчнот
експертизи Центру превентивноi медицин Щержавного
Управлiння справами
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