
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

^  ЗАТВЕРДЖУЮ 
Г олова Держпродспоживслужби 
А ^ ^ М а п а  ВІ.  ___

/ / і ? '*  /  (прізвище, ім ’я, по бЯ'іькові)

р".г
М.ЙҐ. 4г/

ж *висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "І / " С ) 2019 року № 602-123-20-1/ ЄУҐЄ

Об'єкт експертизи: Труби з поліетилену (РЕ 100, РЕ 80, РЕ 40)

виготовлений у відповідності із -  ДСТУ Б ЕЫ 12201-2:2018 «Системи пластмасових трубопроводів 
для подачі холодної води, дренажу та напірної каналізації. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Труби».

Код за ДКЛП, УКТЗЕД, артикул: 22.21.21-53.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для транспортування води, придатної для 
споживання людиною, природної води для лікувальних цілей, дренажу, напірної каналізації, вакуум 
каналізаційних систем і води, що призначена для інших цілей.

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю „Торговельно-промислова група 
„Формула”. Україна, 49057, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 158, код за ЄДРПОУ 36161468.

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

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю „Торговельно-промислова група 
„Формула”. Україна, 49057, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького,!58, код за ЄДРПОУ 36161468.

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

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень 
міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, мг/дм3, не більше): формальдегіду -  
0,1; ацетальдегіду -  0,2; спирту ізопропілового -  0,1; спирту пропілового -  0,1, спирту метилового- 
0,2; гептану, гексану, етилацетату -  0,1 відповідно до Інструкції 4259-87 «Инструкция по санитарно
химическим исследованиям полимерных материалов, применяемых в практике питьевого 
водоснабжения» та вимог Регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського парламенту і Ради від 
27.10.2004 року та Регламенту № 10/2011 Європейської комісії про пластикові матеріали і вироби, 
призначені для контакту з продуктами харчування від 14.01.2011 року.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: при застосуванні продукції необхідно дотримуватись вимог нормативної документації
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та інструкції виробника. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту 
відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. 
Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції 
виробника.______________________________________________________________________________

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби з поліетилену (РЕ 100, 
РЕ 80, РЕ 40) за наданою заявником документацією та зразками 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: та термін дії ДСТУ Б ЕЫ 12201-2:2018 «Системи пластмасових трубопроводів 
для подачі холодної води, дренажу та напірної каналізації. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Труби».

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.____________________________________________________

Державна установа “Інститут медицини 
праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії
медичних наук України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@nanu.kiev.ua; 
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

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

Протокол експертизи № 2791 від 25 березня 2019 року________________________________________
(№ протоколу, дата його затвердження)
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