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ЗАТВЕРДЖУЮ
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ВИСНОВОК ^
держав лої санітарно-епідеміологічної

від Ц  2 0 17 р. №  602-123- 20-1/ А 3 O f f

О б'скт ексисргизи: Пальник твердопаливний блочний типу ПІ Ь

виготовлений у відповідиостії із -  ТУ У 25.3-36178927-001:20 І З «Пальники твер 
типу ПТБ. Технічні умег и» ;

Ї0 !іа.іивиі блочні

Код за ДКПІ1. УКТЗЕД, артикул код за ДКПП: 28.21.1 ■ . і  41;
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для спалювання відходів з г 
матеріалів (суміш полїсти.іему, поліпропілену і поліетилентерефтаііату)

опімерних

Країна-виробник У краї п . Товариство з обмеженою відиовідальн 
М.Ю.В.», юридична адрес-и: м. Тетив, Київська область, вул. Карна 
35506576; адреса виробництва: м. Тетіїв, Київська область, вул. Ка

СіІО <лКоТ:;<'Є!:( 
Маркса, 183, ь 
>j і а Маркса. 18

:рі осервіс 
од за СГДРІЮУ: 
3

(аарсса місцезнаходження, телефон, факс, Ь-таїІ. веб*."-'•І.;.--
Заявник експертизи: Тоьарф тво з обмеженою відповідальністю < 
Київ, вул. Миколи Ш е п о т а ,  буд. 6; код заЄДРПОУ: 35506576

-іПіТ .

Нко-Втор», У країна, 03061, м..

• (адреса, місцезнаходженні!, гелефон. факс. Ь-іпзіІ. псі;-«

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний н

ііі ГТ

іребник
• г-,

..... ....... . ' ' %

Об'скт експертизи відаю иідае встановленим медичним критері їм 5«: шеки/покні нішам:
Рівень напруженості !• VIII 50 Гц за електричною складовою (Дї 
складовою -  1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні сан, 
роботі з джерелами електромагнітних полів». Вміст шкідливих . 
робочої зони не більше ГДК. а саме: вуглецю оксиду- 20 мг/м:| 
відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентраті 
воздухе рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, 
утилізації, знищення сі
При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вм 
речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказі 
відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби інд

) -:>кВ/м, за магнітною 
тарні норми і правила при 
;ІМ;Чних речовин в повітрі 
(I V клас небезпеки, м, Г) 

їй (ГІДК’) вредішх веществ в

транс порт увіїнн н,

СТОМ шкідливих, хімічних 
ікамн. Забезпечити 
івідуального захисту згідно •

галузевих норм5 аД С ТУ  7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального

mailto:info@consumer.gov.ua


захисту. Загальні вимоги та класні 
передбачити у відповідності з ним 
кої ми ішотірованне воздуха». Збі 
здійснювати у відповідності з вим

йкація». Встановлення та експлуатацію обладнання 
эгами СНиП 2.04.05-91 „Отопление, вентиляция и 
рїгапня, транспортування, використання продукції 
игами інструкцій виробника.

За результатами державної саніт; 
блочний типу ГГГБ ви готовлений 
твердопаливні блочні типу ГГТБ. 
документів та зразками, відповід 
умови дотримання вимог цього в 
застосування.

рно-епідеміологічної експертизи: П&Ітьшік твердопаливний 
у відповідності із ТУ У 25.3-3617892І7-001:20 ІЗ «Пальники 
Технічні умови» за наданим заявником комплектом 
м: вимогам діючого санітарного законодавс тва України і за 
:!С.ковку може бути використаний в заявленій сфері

'і '............  .. .... ......
Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інстр) 
вимагаються Висновок не може б 
експертизи

кпії, правил тощо: етикетка та інструкція з використання 
ути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту

Висновок дійсний: на термін дії" 
типу ПТБ. Технічні умови»

ГУ У 25.3-36178927-001:2013 «Пальні-іки твердопаливні блочні

Відповідальність за дотримання
1

Показники безпеки, які підляганні

ни мог цього висновку несе заявник. 

> контролю на кордоні: не підлягає
І

Показники безпеки, які підлягаю) .> контролю при митному оформленні не підлягає

Поточний державний санітарноч 
висновку: виконання умов викори

Комісія з державної
сан ітарно-еп ідем іологі чної
експертизи
Державної установи «інститут 
медицини праці НАМН України»,

птдемюлопчнии нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
їланнн •

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 
тел.: приймальні: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@nami..kiev.ua; 
секретар експертної комісії 
(044) 289-63-94. |е-таі): test-lab@ukr.nel

(нанменуїзпмня, місцезнаходж ення, телефон. факс. Б -mail, всб-сайт)

Протокол експертизи № 12466
(.№ протоколу, дата його :швердже

від 07 липня 2017 р.
ІНН)

Заступник Голови експертної комісії, 
заступник директора з наукової рЬботи 
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" _____(пшансі \ (ініціали та прізвище)
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