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ЗАТВЕРДЖУЮ

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

в і д « Р І » Ді  2021 року № 12.2-18-1/ 4 $

Об'єкт експертизи: Фланці під буртову втулку сталеві DN 50-630, PN 6-PN 25
\ (назва об’єкта експертизи) /  '

виготовлений у відповідності із - ДСТУ ISO 7005-1:2005 «Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці 
(ISO 7005-1:1992, IDT)»

ПУГЖТУЛ'ТХГГ)---------------------------------------------------------------

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 24.20.4
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для систем водопостачання (в т.ч. господарсько- 
питного, реалізація через оптово-роздрібну мережу

Країна-виробник ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз, адреса виробництва: Україна, 46005, м. 
Тернопіль, вул. Микулинецька, 31

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

Заявник експертизи ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», Україна, 46005, м. Тернопіль, вул. 
Микулинецька, 31, код за СДРПОУ 37306731__________ ________ ^

(адреса, місцезнаходження, тёлефон, факс, b-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об’єкта в Україну -
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами 
ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами 
перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: 
одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм3: 
свинець-0,03; мідь -  1,0; кадмій -  0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно
химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського 
Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими 
продуктами", МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетичеких материалов, 
предлагаемых для использования в практике хозяйственн-питьевого водоснабжения; вода після контакту з 
трубами повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнчні вимоги до води питної, призначеної для 
споживаннчя людиною"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,

mailto:info@dpss.gov.ua


знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування 
наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до 
рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань 
об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фланці під буртову втулку сталеві 
РЦ 50-630, PN 6 ^  25

(назва об’єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за 
умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. 
Термін придатності згідно маркування.
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на 
кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. 
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкта експертизи
Висновок дійсний на термін дії ДСТУ ІБО 7005-1:2005 «Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці (180 
7005-1:1992, ІРТ)»____________________ ___________________________________________________________
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція 
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними 
критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і 
знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним 
санітарним' законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно- 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15 
епідеміологічної експертизи Центру т. (044)526-55-32, факс (044)526-50-06
превентивної медицини Державного
Управління справами ____________________________________

Протокол експертизи

Голова комісії

№1115  від 19.02.2021 р.


