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(нФва установи)

м. 1{и!в, вул. [р1тлевського, 7
(м!сцезт<аходження)

тел., факс: 253 -94-84; 5 59 -29 -88

Бисновок дер)[(авно! сан1тарно-епием1ол0г!чно| експертизи

в1д '' '{'-| " в5 2015 р'

[!ортативна система дез|нфекч!!.за чиц!ення води Ё2вФ Рцг1[1ег 6|оба|'Ё2я0 Рцг![|ег Рг|гпе
(об'ект екоперти3и, вр1готовлений у в1дпов|дност! 1}, А€1}' [6€1)

(од }(13РА:8421210000
(код за А([1[{, кол за !(13Б!, артикул)

Фб':таднання при3начене для знезараження та забе3печення р|вня залитпкового хлору у вод| для |ндив!дуального
використання;оптова та роздрвбна торг!вля

(офера застосування та реш1зап1| об'сюа експертизи)

(кра|на-виробник, адреоа, м|сцезнаход;кення, телефон, фако, Ё_па|1, \:{'Р\[, код €{Р[{Ф!)

1Ф8 кФЁ1(Ф>-, }кра!на, м.|{и!в, вул.волоська 55|51 
' 
тел: т/ф. 502-20-96,е-:та|1: ойсе(@оп|1<о.ша, код: 19242964

( заявник, алреса, м|сцезнаходхсенш, телефон, фако, Ё-па!!, ${'\\1А/" код сдРпоу)

Ёеобх|дност! в даних п контракт немас ;

(лан1 лро контраш на постачання об'сша експертизи в !кра]ну)

Фбэщт експертизи в]дпо 3а результатами розгляд},,
анал;3у наданих док1ътент!в, результат|в досл|джень та оц!нки ризику для здоров'я населення' встановлено, що
[{ортатгтвна система дез|нфекц|| та чищення води Б29Ф Рцг|[тег 61о6а1.Ё299 Ршг!1]ег Рг]гпе за органолептичними та
м|кроб|олог!чними показниками в1дпов!датоть вимогам дсл2.2.4'-003-98 "[]г!ен]чна оц!нка водоочисних пристро|в,
при3начених для 3астосра\1няу практиш| г|итного водопостачання'', за пока3никами елекщобезпеки вимогам €ан|11[{
]{р239-96 ",(ержавн| сан!тарн! норми ! правила захисту населення в|д впливу електромагн|тних випром1нтовань''-
гранично-допустим! р!вн1;тапруженост] електростатичного поля на поверхн! виробу не б|льшле 15 кБ/м. [1итна вода
п|сля проходження ф!льщ!в за сан|тарно-х]пд|чними показниками безпечност1 та як0ст| питно| води (органолептичн|
-запах не б1льш:е 2 балтв, ф1зико-х|м|нн] - вм|ст залит|]кового зв'язаного хлору не б|льтше \,2 мг|л, сан|тарно-
токсиколог!чн1), м|кроб1олог|чними показникам1т (в1дсутн1сть патогенцих та сан|тарно-показових м!кроорган!зм|в)

'повинна в|дпов]дати вимогам [€ан[!!Ё 2 '2.4-17 1- 10 ''[|г|сн1чн| вимоги до води питно|, признанено| для спожива}{ня
людиното''.

Ё{еобх!днипци }ътовами втткористання / застосуваттня. збер!;-ання. транспорт}вагтт+я. у'гдщзацц-эцц 9_для
забе3печення гтопередження ризику впливу несприя1'ливих фактор|в, як! створтототься об'сктом в середовищ|
житгед|яльност1 лтодини необх;дно: при застосрантт1 продщц|| у заявлен|й сфер| вжитку дотримратися вимог {€1|
2.2.4.-00з-98, .{€ан[1|Ё 2.2'4-17|-\0, за орга}1олептичнип{и та м|кроб!олог|чними показникап,1и, €ан[1!Ё ]ч]'р239_96 за
показниками електробезпеки. Бксплуатац]я зг|дно рекомендац|й виробника' введе}тня в ексллуатац]то п!длягас

узгодженнк] з щганами ,{ержсанеп!дслужби. 3бер1гагтня та транспортування в умовах' як! в!дпов!датоть д!гоч!й

л9 05.03.02-0 з| €$х-{

ч6'*

)'Ё,#



нормативно-техн1чн]й док}'1\4ентац1|; у раз| утворенн'1 в|дход|в ц|с| прод1кц1| - поводхсенття (утил1зацй/знищення)
зг]дно вимог д|точо| на даний тас в }кра!н1 нормативно| документац1|.

3а результатами деря(авно| сан1тарно-еп1дем|олог|чно| експертизи об'скт експертизи |'|!ортативна система
дез1нфекц1| та чищення води Ё29Ф Рцг![!ег 6!о}а!'Ё29Ф Рцг![1ег Рг1тпе'', 3а наданим заявником зразком
в!дпов|даё вимогам д1гочого сан1тарного законодавства }кра|ни | за умовами дотримання вимог цього
висновку моэке бути використаний в заявлен1й сфер1 застосування.

1ерм1н придатност|: гарантований виробником.

1нформац|я щодо етикетки, |нстр1кш!я, лравила тощо: повиннабути надана |нструкц1я з використання. [аний
висновок не мо)ке бути використаний для реклами споясивчих якостей об'екта експертизи.

Бисновок д!йсний: 30.05.2020

Б!дпов]дальн]сть за дотримання вимог цього висновку несе заявник'
[1ри зм1н{ рецепт}ри, технолог1| виготовлен1{'1, як| можщь зм1нити властивост1 об'скта експерти3и або спритинити
негативний вплив на здоров'я лтодей, сфери застос'ъан|1я, р{ов застосрання об'скта експерти3и даний висновок
втрача€ силу.

п!длягасстандартномусан!тарномуконщо,т}о(в!зуальному
та документальному)

|-!оказники безпеки. як1 п!длягають контрол:о при митному оформленн|: п!длягас стандартному сан!тарному контрол!о

" (в|зуальномутадок1лиентальному)

[оточний державний санеп!днагляд зд!йснюсться зг!дно з вимогами цього висновку: виб!рково. на в!дпов!дн!сть
встановленим медичним критер1ям безпеки зг|дно [€ан[{|Ё 2.2.4-11|-|0 за органолептичними та
м!кроб|олог|чними показ1{иками, €ан|||Ё м2з9-96 3а показниками елекщобезпеки : запах не б|льтпе 2 6ал|ь,
м1кроб!олог|чн| показники - в|дустн|сть патогенних та сан1тарно-показових м1кроорган1зм|в ,вм|ст 3али1шкового
зв'я3аного хлору не б!льше !.2 мг|л' гранично-допустим1 р!вн| напруженост! елекщостатичного поля на поверхн!
виробу не б|льц_те 15 кБ/м

1{ом!с|я з державно| сан|тарно-еп|дем|олог|чно| експертизи при м. (и|в, вул. [еро!в Фборони, 6
головному державному сан!тарному л!карев| !кра!ни тел.258-4"]-73
Ёаукового центру превентивно| токсиколог||, харново| та х|м|чно|
безпеки |мен| академ]ка "]].1.]!1едведя \{|н1стерства охорони здоров'я
}кра|ни

[1ротокол експертизи

[ олова експертно| ком1с]|

(наймен1ъання, м1сцезнаходження , телефон, факс, е-па|1, шш)
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