п{IHlcTEPCTBo охорони здоров,я укрАiни
дЕр)IiАвнА сАнIтдрно-ЕIIIдЕмIо jlогlчнд служБА
дЕрхАв нд слllIтАрно_F]пiдЕм]ологI1IнА
с,пу]кБА укрАiни

ЗАТВЕРДЖУК)

м. Киiв. B\jI. Грушевського.7

Заступник

бiща

теr,, факс: 25З 94 81;559_29 88

fоловного

державного

ного лiкаря Укра]ни

'-..,
Протас

Висновок державноi саrrir,lрно-епiделriологiчяоi скспертпзи

вilJ'.зо,

ог

2016 р,

Nq

05,0з,02 04/

../.f2a2

Паке| ! з полiN!ерних Лlатерiалiв дJя пакувапня промисловоi пролукцii та господарськпr потреб (ТУ
2 5.2-з l9l l збJ_004_2003 iз змillаý,и млц1-6)

У

Цод ДaПI1|22.22,l1

Ilролкцiя призначеgа

"0

D,offi

&1я пакуванirs проvисл

о

Boi про,!укцii та l ос подарсьt(rrх потрсб l pear iзацiя ,lepel оптово_

lОВ'КП1-I',Украiна.юридичваадреса:52005,Даiпролетровськаобл,.Днiпропетровсьriиliiр-lL,сIfтIОвi,lейнс.в\,л,
Тепличла. 27; arpeca виробництва: 49127,

Nt.

ДIriпропе,фовськ,

вул, Автопар}iова.

Гов ' кПД . yкpa'lнa, юридичпа алресаi 52005, ДнiлропеФовська

"."**,27;"др"* ""1,ф*чi,1:l?],ц.
IlDo , ,l

q

qi

"tl, . п.lп Rи".,i ,,

ОбЪiir експеDтизи вiдповiда€

Д|lт.р.",|,9р"р9i-,

обл,, Днiпроllе,товськпй р н,. cblт К)вjлейне. в!л,

"l.,

А",",Ф*""".

',

к.д

",

встановлениI1 леrrппилl !р!]!оi2]r_оý]д9ц]!.

j]у надаяих roK\alell l iB, проведепю(
дос]r iдкень та оцiнriи
jнтенсивн]сть запах} зразкiв проц),кцii

а!

l. кодi Зt9l1ЗбЗ

пп

р иr и

!а

Kv ,1,1я зJоров я

t

pel\r ьтатами роlгrя;r\ та

пасеiеппя. BcTarloвлeнo:

не перевищ\,.I ]I i( H1.1Hиit норпtатив,2 бiпиiрiЕеяъ Mirpaцii формаlыеriд у
коятdкпюче lювjтря не персвиu{у€ ГДк с,д. дпя атNIосферного !ов]чя 1].00з {гi\lз (ДсанПiн 'Поj]\lсрнi та
пo,riмcpBNlicнi vатсрiё[и. вироби i конструкцii що ]астосовуються у б!лiвниILтвj та виробництвi \lеблiв, Гiгi€lliчнi
випrоги , затв, Ilаказом МОЗУ Nq l ] З 9 в]д 29, 12,201 2 р.. Гранично допус | и м i ко нцентрацii хirli.lних i бiоlоriчIпDt
речовин в ат!осФсряому повiтрi населенrгх rIicub (raTB, Т.в,о, гоlовного лсряавного caнjтapнoro ,iкаря Укра'iни

0З,OЗ,2015 р.)),

. r|.,,

]lep, li,

необхiднlr( )\к)в. шо забезlIеч)ють поперед,ксння риз!к} вппиву fiа здоров'я rlюлини яесприятливи\ факторii, япi
}творIою,гься при lllкористаннi об'€к}: Зберiгання ], закрит!rа сIi]аJських прtýliцепIях, Трапспортпе маркуваввя ra

ГосТ

]

:1192_96'Маркировка

ryyloв".

За реrу.пьтатаNlи лержавпоI сан iтарно-еп иerl ior tогiq в oi експ сртпrп об'.к| експертиrп "Пакет! ] ло"liмсрнпI
trlатсрiалiв для лакування промлсловоi продуýцii та лоспо,rарських потреб (Ту У 25.2_J19ll363_004-200з iз
зltliначп л!}i! 1_6)". ]а надаппNr ]аявнянолi зраrко]t{ вiдловiдас ви itlога Ni ,riючого caHjlapHol о rаконолавства
УNраiни i ]l умоваrriп до I рпмання впмоl ць,,| (l Bl|cHoBK) лlолс б] т! виNOрUстанuU в заявленiй сферi
leD.I н'lг

lalllocl ,la'

"Еапи,r

виро,i l1,o\]

Iнформацiя цоrо етикетки, iясrр}кцiя, лравила 1ощо: етикетка украlяською ýlовою повиlfiiа мiститисъ на кожяiй
тарнiй одиницi продкцi;; марк)вання ]riйсtfiовати ) в jnoBinнo(Ti 1дЬlllпv raionojaBLTBoM Украrни. Даний висновок
Ее може б!"rи використаний д]rя рею,iаNtи спожtвчtD( якостей об €hта експерт!lзи,

Впсновок дiйсвпй: до 26.05.2021 р,
Вiдповiдапьнiсть за дотримапш вr&{ог цъого висновку несе эмвник,
Лри змiнi рецеп'lури, технолоrii виготовленitя] якi мокl,ть змiнити властивостi обЪкта експертизи або спр1{чинити
негат!вний впtrив на здоровя Iтюдей, сФери застос}ъання, }.!toв застос}ъання об(кта експертизи ддrлй висновоп
Поfiазники безпеки. як] пiдляIаоть контрадq ц4д9!дацii прод кцiя вiтчизтlяного виробялцтваПоказники безпеки. як] пiдлягають кошрада црд

цд]цq!ц

фр!цýдцi] прод}кц]я в]тчизяяноlо виробни

lTBa,

По-оч lий _eD baвl ги..l.егlll{fu:вJб,р\о"о,
р.вlJповi_l ic ь
встановлеЕIпv медrrчЕим критерiяNl безлеки iнтен.ивнiсть,аlа\)rраrкiвпролlкшiiтарiвеньмiграцiiФормапьдсгiд),
} (oPlab )юче lloв ю" (Д.апЛiН По,liчерl i ,а полi\lервviсl i vаlерiа,и, виообr ьоi.Ф)ьцi,Uо,а\ о\ов!юlьсq}
буд]вництвi та виробняцтвj меблiв. Гiг]снiчнi влп{оти", затв, Наказоп{ МОЗУ NllЗ9 вiд 29.12,2012 р,, Гранично
доil)-'ст]O{i коЕцептрацii хiмiчвж i бiопогfuних реч о вин R атмосфер ному пoBiTpi flаселснж м]сць (raTB, I.в.о. головноIо
державного caнiтapнolo лiлiаря УкраlЕи 0З,OЗ,2015 р,)) та за викоIiаЕшм yNtoB використанttя,
КоNtiсiя з державво; caнiтapнo ел]rемiологiчноi е(спертизи лри
Iоловном), державнолIу caнiTapяo,\o лiкаревl Украiни
H,r) (oвololleнlp) lpeвel l lвнпi,окtикоlоl:i, \ар,пвоi _\ v, Hoi
безпелiи iмeнi академiка Л.l.Медведя Miнicтepclвa охоропи здоровя

м, КиЪ. вул, Геро'iв Оборояи, 6
тел, 258 47_7З
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