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ЗАТВЕРДЖУЮ
Г олова Держпродспоживслужби

Об'єкт експертизи: Вироби господарчі побутового призначення з полімерних матеріалів (згідно з 
додатком до Висновку)______________________________________________________________

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-36962335-006:2018 «ВИРОБИ ГОСПОДАРЧІ 
ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул: 22.22.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Призначені в якості виробів господарсько- 
побутового призначення, для пакування промислових товарів та виробів що контактують з 
харчовими продуктами____________________________________________________________

Країна-виробник: ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА», юридична адреса: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 68, офіс 412, код за ЄДРПОУ 
36962335, адреса виробництва: 49000, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 16, тел./факс. (056) 378-75- 
08, e-mail: truboplastikaukr@ukr.net

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

Заявник експертизи: ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА», юридична адреса: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 68, офіс 412, код за ЄДРПОУ 
36962335, адреса виробництва: 49000, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 16, тел./факс. (056) 378-75- 
08, e-mail: truboplastikaukr@ukr.net

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

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва 
Об‘скт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої 
заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим 
медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не 
повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м3): формальдегіду -  0,003 (клас небезпеки -  2), ацетальдегіду -  0,01 
(клас небезпеки -  3), етилацетату -  0,1 (клас небезпеки -  4), стіролу -  0,002 (клас небезпеки - 2), 
вінілацетату -  0,15 (клас небезпеки -  3), капролактаму -  0,06 (клас небезпеки -  3), вінілу хлористого -  0,01 
(клас небезпеки -  2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних 
чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного 
державного санітарного лікаря України. ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, 
вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; модельне
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водне середовище (дистильована вода), не повинна перевищувати (мг/дм3): формальдегіду -  0,1, 
ацетальдегіду -  0,2, етилацетату -  0,1 (за умови виготовлення з поліетилену), вінілу хлористого -  0,01, 
ацетальдегіду -  0,2 (за умови виготовлення з ПВХ), формальдегіду -  0,1 (за умови виготовлення з 
силікону), етиленгліколю -  1 (за умови виготовлення з поліестеру), колір та прозорість -  без змін, рівень 
запаху водних витяжок -  до 1 балу, присмак -  відсутній, що відповідає вимогам СанПиН 42-123-4240-86 
«Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ), химических веществ, выделяющихся из 
полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения» 
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу 
несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій 
сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку 
гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених 
місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; СанПиН 
42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ), химических веществ, 
выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы 
их определения» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до 
рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні 
проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з 
відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби господарчі 
побутового призначення з полімерних матеріалів (згідно з додатком до Висновку) відповідають 
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку 
можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може 
бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи._________________________

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-36962335-006:2018 «ВИРОБИ ГОСПОДАРЧІ 
ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного 
виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
висновку: виконання умов використання
Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут 
медицини праці імені 
Ю.І. Кундієва Національної академії 
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75 
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

. e-mail: yik@amnu.gov.ua 
секретар експертної комісії 

(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сант)

Протокол експертизи № 24390 від 19 вересня 2018 року
(№ протоколу, дата його зат женйя) ''медицини пред

імені Ю.І. КундієваЗаступник Голови експертної комісії, 
директор Державної установи "Інститут медицини 
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії 
медичних наук України"

Національної академії j 
ідичних наук України» / *  І

/Чернюк В.І
Дріщали та прізвище)

М.ГІ.

mailto:yik@amnu.gov.ua
mailto:test-lab@ukr.net


ДОДАТОК
асортимент виробів які виготовляються ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА» 

згідно технічних умов ТУ У 22.2-36962335-006:2018 «Вироби господарчі побутового призначення з
полімерних матеріалів».

- стакани;

- чашки;

- миски;

- тази;

- контейнери для сміття;

- підноси;

- вішалки для одягу;

- дошки обробні;

- відра для будівельних матеріалів;.

- відра для холодної питної води;

- килимки (для ванної кімн кімнати, туалети, передпокої);.

- вазони для квітів;

- кашпо;

- кліпси транспортувальні;

- відра садові;

- ящики;

- ручка для кульків;


