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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник і оловного державного 
санітарного лікаря України 

Висновок державної санітарно-епідеміоло 
ерненкс 

^епертизи 

ВІД 2011р. № 05.03.02-04/ "/ ^¥с££1Г 

Бутлі полікарбонатні ємкістю 18,9; 13,0 та 8,0 літрів виробництва ТОВ «Грайф Україна», вироблені 
згідно ТУ У 25.2-31409147-001:2006 

код за ДКПП: 25.12.14. УКНД 55.120 

(об'єкта експертизи ) 

(код 3 і ДКПП, код за УКТЗЕД артикул) 

Розлив, зберігання та транспортування питної води. 
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи) 

ТОВ «Грайф Україна» , Україна, 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 66, офіс 2, тел.: +380-44-459-06-13, 
факс: +380-+44-383-84-10, е-таіі: і§ог.ра5іикп@§геіі'.сот, \У>¥№: §геіГ.сот/ги., код ЄДРПОУ: 31409147 

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, Ш О Т ) 

ТОВ «Грайф Україна» , Україна, 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 66, офіс 2, тел.: +380-44-459-06-13, 
факс: +380-+44-383-84-10, е-піаіі: і§ог.ра5ІикЬ@§геіГ.сош, >У\У>У: £ГегГ.сот/щ., код ЄДРПОУ: 31409147 

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таіі, 

вітчизняна продукція 
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну) 

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: 
СанПіН 42-123-4240-86 «Санитарньїе нормьі. Допустимне количества миграции (ДКМ) химических веществ, 
вьіделяющихся из полимерньїх и других материалов, контактирующих с пищевьіми продуктами и методьі их 
определения». Міграція шкідливих хімічних речовин не повинна перевищувати такі рівні: формальдегід - 0,1 
мг/дмЗ, спирт метиловий - 0,2 мг/дмЗ, гептан - 0,1 мг/дмЗ, стирол - 0,01 мг/дмЗ, гексан - 0,1 мг/дмЗ, спирт 
пропиловий-0,1 мг/дмЗ, спирт ізобутиловий - 0,1 мг/дмЗ, ацетон - 0,1 мг/дмЗ, етилацетат - 0,1 мг/дмЗ, 
свинець - 0,03 мг/дмЗ, кадмій -0 0,001 мг/дмЗ, цинк - 1,0 мг/дмЗ, мідь - 1,0 мг/дмЗ. 

(критерії безпеки / показники) 

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення 
є: 
: зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності до інструкцій виробника; 
бутлі повинні використовуватись тільки для пакування та зберігання питної води, температура якої не повинна 
перевищувати 40оС; транспортна тара з бутлями має розміщуватись на відстані не менше 1 м від опалювальних 
приладів; бутлі повинні бути захищені від прямої дії сонячного світла. 

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення) 

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Бутлі полікарбонатні ємкістю 18,9; 13,0 та 8,0 
літрів виробництва ТОВ «Грайф Україна», вироблені згідно ТУ У 25.2-31409147-001:2006, за наданим 
заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог 



цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування. 

Термін придатності: -
повинна надаватись інструкція виробника. 

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо) 

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 25.2-31409147-001:2006. 

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або 
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи 
даний висновок втрачає силу. 

не потребує. 
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні) 

не потребує. 
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні) 

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: СанПіН 
42-123-4240-86. 

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді) 

Державна установа "Інститут гігієни та медичної 02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 
екології ім. О.М.Марзєєва АМН України" 559-25-44 

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таіІ, 

Протокол експертизи № 3624 від 23.11.2011р. 
(№ протоколу, дата його затвердження) 

Заступник голови експертної комісії Полька Н.С. 


