
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Ж
Х^АТВЕРДЖУЮ

Г оловне управління Держсанепідслужби у 
Рівненській області 

(назва установи)

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, З
(місцезнаходження)

тел/факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

Начальник Гoj: 

Держсанег 
головний

ніго управління 
би у Рівненській області, 

санітарний лікар
(посада) 

•ялковський О.В.
ізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

в ід  18.09.2014р. № 05.03.02-04/58353

Полігексаметиленгуанідин фосфат за ТУ У 20.2-21088370-005:2013
(об’єкта експертизи )

• -4-90.00_____________________________________________________________________
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Сировина для дезінфікуючих, бактерицидних, фунгіцидних і вогнегасних засобів та коагулянтів і 
флокулянтів____________________________________________________________________________________

(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

Приватна фірма "Терміт", Україна, 35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. 
Барона Штейнгеля, 145 В, тел.: (0362) 618364, код ЄДРПОУ: 21088370_____________________________

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)
Приватна фірма "Терміт", Україна, 35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. 
Барона Штейнгеля, 145 В, тел.: (0362) 618364, код ЄДРПОУ: 21088370_____________________________

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

Об‘ект експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинна перевищувати ГДК (мг/мЗ): пил 
полігексаметиленгуанідин - не більше 2,0; пил діамонійфосфату - не більше 10,0; аміак - не більше 20,0.

(критерії безпеки і показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення 
є:
В процесі реалізації підлягає державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного 
висновку. Використання за призначенням відповідно до нормативно-технічної документації та техрегламенту. 
Забезпечення умов транспортування, зберігання та використання, передбачених ТУ У
20.2-21088370-005:2013."Полігексаметиленгуанідин фосфат. Технічні умови" та Картою даних небезпечного 
фактору від 04.06. 2014р. № 5080 (В 001804). Виробничі приміщення повинні бути оснащенні ефективною 
припливно-витяжною вентиляцією, працюючі забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до 
галузевих стандартів. Поводження з відходами згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо



поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Полігексаметиленгуанідин«фосфат за ТУ У
20.2-21088370-005:2013, 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: В тарі виробника: 5 років - для продукту в твердому стані за температури 
зберігання від мінус 40град.С до 50 град.С та відносної вологості повітря не більше 85%; 2 роки - для 
розчинів за температури зберігання від 0 град.С до 50 град.С
Маркування. Карта даних небезпечного фактору.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.09.2019р.

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.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий 
лабораторний контроль показників безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88" Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны"; СанПіН 4617-88 " Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны"; ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря 
населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)"; ТУ У 20.2-21088370-005:2013 
."Полігексаметиленгуанідин фосфат. Технічні умови"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Головне управління Держсанепідслужби у 
Рівненській області

Протокол експертизи

Завідувач сектору адміністративних послуг

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3, тел.: 
тел/факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 449 від 10.09.2014р.
о протоколу, дата його затвердження)

Туленіна Н.Н.


