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Об'скт експертизи: Машини посудомийнi (згiдно додатку до Висновку)
виготовлений у вiдповiдностi iз -

Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул:8422
Сфера застосування та реалiзацiТ об'екта експертизи: ,Щля ввезення, ,Магазини та пiдприсмства
громадського харчування та харчоблокiв, оптова та роздрiбна торгiвля.
КраТна-виробник: Республiка Бiлорусь, ОАО "Гродненский завод торгового машиностороения",
2З0023, г. Гродrо, ул. Тrддирязевц 16, тел,+375 (152) 77-02-28
Заявник експертизи: Республiка Бiлорусь, ОАО "Гродненский завод торгового машиностороения",
2З002З, г. Гродно, ул. Тшмрязева 16, тел.+375 (152) 77-02-28

Щанi про контракт на поста.Itання об'екта
вантаж докlментацii

в Украiну: Контракт додасться до супроводжуючоi

Об'скт експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
PiBeHb напруженостi електричного поля 50 Гц - до 0,5 кВ/м вiдповiдно до <Щержавних санiтарних
норм i правил захисту населення вiд впливу електромагнiтних випромiнювань), затверджених
наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 01.08.96 Ns 239, зареестрованим в MiHicTepcTBi
юотицii Украiни 29 серпня 1996 р. за JФ 488/1513. Еквiва.ltентний piBeHb шуму не бiльше ГДР - 55
дБД згiдно ЩБН В.1,1-З1:201З <Захист територiй, будинкiв i спорул вiд шуму>. Мiграuiя
шкiдливих речовин у модельне tsOлне середовиIце не перевищу€ (ДКМ, мг/дм'): для нержавiючОТ
сталi - хрому 3+, хрому $+ сумарно - 0,1; нiкелю - 0,1; залiза - 0,3; марганцю - 0,1; длЯ
полiетилену, полiпропiлену - формальдегiду-0,1, етилацетату-0,1, ацетаJIьдегtду - 0,2, гексану-0,1,
гептану-0,1, спиртiв: пропiлового-0,1, метилового-0,2; piBeHb заIIаху водних витяжок - не бiльше
1 балу, присмак - не допускаеться, колiр та прозорiсть - бе:з змiн вiдповiдно до РегламентУ
Свропейського Парламенту та Ради (СС) Nч 19З512004 вiд 27 жовтня 2004 року про матерiали та

вироби, призначенi для контакту з харчовими продуктами та Реглаллеrrту KoMicii (еС) Ns 10/2011
вiд 14 сiчня 2011 р. щодо пластмасових матерiалiв та виробiв, призflачених длrI контакту з
харчовими продукта]\4и

Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, трапспортуванЕя, утилiзацii,
знищення €:
При використаннi дотримуватись рекомендацiй виробника.
За результаlами держаЬноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи: Машини посудомийнi (згiдно
додатку до Висновку), за наданим заrIвником комплектом документiв вiдповiдатоть вимогам
дiючого санiтарного законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку можуть
бути використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi: гарантуеться виробником.

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: етикетка та iнструкцiя
вимагаються.
експертизи

Висновок

не може бути використаний

дпя реклаNIи споживчих

з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за до1римання вимог цього висновку несе зtulвник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за гrоказниками безпеки для здоров'я
людини контро"тю не потребують.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
санiтарно-епiдемiологiчноtчtу контролю на митнiй територii
Поточний держазний санiтарно-епiдемiологiчний
висновку: виконання умов використання

нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього

0 1 033, м. Киiв, вул.Саксаганського, 75,
Комiсiя з державноi
тел. : приймztльня: (044) 284-З4-27,
санiтарно-епiдемiологiчноi
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
експертизи .Щержавноi установи
секретар експертноi KoMicii
<Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net
Нацiональноi академii медичних
(найменування, мiсцезнаходлtення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
наук Украiни>
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Заступник голови експертноi KoMicii,
,.Щиректор Щержавноi установи
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найменування продукцii
Машини посудомийнi унiверсальнi: МПУ-700-01; МПУ-700М; МПУ-700-01М;
ММУ-1000М; ММУ-2000;
Машини посуломийнi секцiйнi: МПК-1600; МПС-1600-Л, МПС-1600-Л-С,
МПС-1 100-Л, МПС-1 100-Л-С, МПС-1100-Пр, МПС-1 100-Пр-С, МПС-lб00Пр, МПС-1600-Пр-С, МПС-2200-Л, МПС-2200-Л-С, МПС-2200-Пр, МПС2200-Пр-С, МПС-3200-Л, МПС-3200-Л-С, МПС-3200-Пр, МПС-З200-Пр-С
Машини посудомийнi секцiйнi KaceTHi: МПСК-1700-Л, МПСК-1700-Пр,
МПСК- 1 700-Пр-Сз, МПСК- 1 700-Л-Сз, МПСК- 1 700-Пр-Ср, МПСК- 1 700-Л-Ср,
МПСК- 1 700-Пр-Сз-Ср, МПСК- 1 700-Л-Сз-Ср, МПСК- 1 700-Пр-С, МПСК- 1 700Л-С, МПСК-1700-ГIр-С-Сз, МПСК-1700-Л-С-Сз, МПСК-1700-Пр-С-Ср,
МПСк-l700-Л-С-Ср" МПСк-1700-Пр-С-Сз-Ср. МПСк-1700-с-Сз-Ср,
Машини посудомийнi фронтаrrьнi: МПФ-З0-01 кКотра>; МПФ-12-01 кКотра>

Щержавноi установи

Iнститут медицини прачi iMeHi Ю.I.Кlтrдiева
Нацiональноi академiI медичних наук УкраiЪи>
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(044) 284-З4-27,
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(044) 289-63 -94. e-mail : test-lab@ukT.net

тел. : прийм€tльня:

(найменування, мiсцезна,ходження, телефон, факс, E-maiI, веб-сайт)

Протокол експертизи \Гg 28620 вiд 29 жовтня 2018р.
(Nч протокоrry, дата його затверддення)

Заступник голови експертноi KoMiciT,
Щиректор Щержавноi установи

<Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
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