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державної санітарно-епідеміологічної експертизи

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
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Об'єкт експертизи: Теплова ізоляція на основі спіненого поліуретану, для гнучких труб та
комплектуючих до них_________________________________________________________________
виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП. УКТЗЕдГаптикул: 3917390090 ; ; . ~

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ізоляція гнучких труб та комплектуючих, для 
мереж опалення, гарячого та холодного водопостачання

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЗОКОМ”, Юр. адреса: Республіка 
Білорусь, Гроденський район, м. Дятлово, вул. Советская, 106; Поштова адреса: 231471, м. 
Дятлово, Тел.: +37529-3527126, e-mail: izokom__plast@mail.ru, веб-сайт: https://lzocom.by_________

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

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЗОКОМ ПЛАСТ УКРАЇНА”, 
Юридична адреса: 01024, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2А, код за ЄДРПОУ 41376967; 
Поштова адреса: 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 21, оф. 14, Тел.: (044) 384-06-12, e-mail 
admin@izocom.com.ua, веб-сайт https://izocom.com.ua/

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-maii, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що 
супроводжує вантаж ___  _________  ._______  :_____ ___________________

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: 
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки 
наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає 
встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в 
атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м3): ацетальдегіду-0,01, 
формальдегіду-0,003, ацетону-0,35, спирту иропілового-0,3; інтенсивність запаху не більше 2
балів; відповідно до ДСанПіН «Полімерні та полімерзмісні матеріали, вироби і конструкції, що 
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затверджені Наказом
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МОЗ України від 29.12.2012р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 
р. за №87/22619. ;
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику 
впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої 
продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно 
дотримуватися вимог: ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що 
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затверджені Наказом 
МОЗ України від 29.12.2012р. №1139; зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 
р. за № 87/22619 б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до 
рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів 
повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері 
поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Теплова ізоляція на 
основі спіненого поліуретану, для гнучких труб та комплектуючих до них за наданою заявником 
документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови 
дотримання вимог цього висновку може бути використана 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: 5 років
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоровся 
людини контролю не потребують
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному 
контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного
контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)_____
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 державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії 
медичних наук України»
Протокол експертизи № 295 від 13 січня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)
Заступник Голови експертної комісії,
Директор Державної установи "Інститут 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@amnu.gov.ua; 
секретар експертної комісії 
Г044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, веб-сайт)
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