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БЕЗПЕЧНОСТI ЬРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЯ(ИВАЧIВ
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Об'скг експертизи: <Нейтралiзатор запахЬ. ТМ KSmaп life>

ВИГОтО&пений у вiдповiдностi iз: ТУ У 24.5-3 i233443-008:2010 кОсвiжувачi повiтря. Технiчнi }rплови>

Код за.ЩКIШ: 20,4l',41-00.00

СфеРа ЗаСТОСування та реалiзацiI об'екга експортизи: Побугова хiмй. Реалiзацiя через оптову, роздрiбну торгiв.lпо
та аптеч,fIу меDежч _

Краiна-виробник: YKpaiHa, ТОВ кХАЩО-ТЕХНОJ{ОГUI),61l0З, м. Харкiз, пров.23 Серпня, б.4; тел. (057) 7l7-
5555; код за еДПОУ: З1233_44З 

---(алрес4 мiсцезнtжодхtення, телефон, факЪ, E-mail, веб-сайт)

ЗаявниК експертизи: Украihа, ТОВ <Фармасi-УкраiЪu, 0з l50, м. КиЪ, вул. Казrш,rира Малевича, 86-И;
код за еДРЦОl/: 41389520

(алресц мiсцезнаход;кеяrrя, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

.Щанi про контракт на постачання об'сйа'в YKpqtiHy: ВцашщцрдJф*И

Об'екг експертизи вiдповhае BcTaHoBJteHиM медичним критерiям безпеки/ показникам: за результатами
qозгляry i анапiзу докумекгiв, наданID( заrвником, та проведешп< дослiджень зра}ок об'екry експертизи
(<Нейтралiзатор запахЬ, ТМ <Smart life>, який виробляеться згiдно з ТУ У 24.5-з12зз443-008:2010 <Освiжувачi
повiтря. Технiчнi упlовш) не гtроявлrlе шкiро-подразнюючу, сенсибiлiзуючу дirо на органiзм JIюдини гrри дотримаlпri
РеЖШ/rУ ВИКОРИСТаННЯ.
ВiдповiднО до вимоГ Гiгiенiчшо< регламентiВ допустшиоr0 BMicTY хiмiчtпоС i бiологiчшо< речовин у повiтрi робочоТзони (затверджено наказоМ МОЗ YKpai'l*l 14,07.202а N9 1596, зареестровано в MiHiiTepcTBi юстlтlii i/rqai'шl
03.08.2020 р. за Nч ,l4llз5024) повiтря робочоi зони контролювати на BMicT: сштрт етиrrовrай (ГДt - 1000 мг/мr),
гФопаН (гдt - 300 мг/мЗ), бутан (ГЩК - 300 мг/м3), спирТ iзопропiловИй (гдt - l0 мг/мЗ), пропiленглilоль (ГДt -
7 мг/м3), спирт бензшrовий (ГЩ - 5 мг/мЗ), нiтрит HaTpiro (гдt - 0,1 мг/мЗ).
фlя виробництва повинна використовуватися сцровrдrа вiтчизrrяною або зарубiжного походження, яка вiдповйае
дirочшr,t нормативним документам i дозволена до застосування в }iстановленому порядку.

необхhними умовами використання/застосування, зберiгання, транспOртування, угилiзацil1, знищення €:
транспортуВання та зберiгаl*lЯ згiднО з ТУ У 24.5-3|2з344З-008:2010 кОсвiжрачi повiтря. Технiчнi умови).У виробницгвi дотришryватись вимог безпеки, якi сrрямованi на захист шкiри, органЬ дIDOнIUI та слизовоi оболоlжи
очей. Виробшпrй персонал повинен бути забезпечений iндlвiду.шьними засобами захисту та спецодягом. У разi

зАт
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утворешfi вiд<одiв чiеТ проryкцiI - поводження (утшiзацЫзш{щення) згiдно з Законом Украi'rти ''Про виlгl"rеrrrrя з
Обiry ПеРеробку, угилiзацiю, зrшщення або подшlьше використання неякiсноТ та небезпечноТ гrродукцii" }l! 139З-ХIV
вiд l4.01.2000 р.

За результатами державноI санiтарно-епiдемiоiIогiчноI експертизи кНеltгралiзатор запахiв, ТМ <Smart life>,
який виробляеться згiдно з ТУ У 24.5-з|23з443-008:2010 <освiхgлвачi повiтря. Технiчнi умови), за наданим
ЗаJIвником зразком вiдповiдае вимогам дiючою санiтарною законодавства Украirш i за умови дотримання вимог
Itrьою висновцу може буги вшсористаrтий в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гаранц/сться виробнрrком

IНфОРМацiя ЩоДо етикетки, iнструкцii, правил тощо: MapKyBaHIя повинно здiйсtповатися вiдповiдно до чинною
ЗаКОнодавства Украi'ни. На кожнiЙ одrшицi упаковки повинна надаватися iнформацiя державною мовою, де вказанi:
НаЗва продукцii та ii rrризначеrпrя, назва фiрми-вltробника та ii ашlеса, товарнlй чи фiрмовий знак, itгредiентlп,rй
СКJIaДl спосiб застосування, iнформацiя гlро вiдсутнiсть озоноруfстуючIл( речовин, заходи безпеки, дата виробництва
i TepMiH зберiгаrпrя чи кirпдевий TepMiH використаншI, eMHicTb, умови зберiганrrя, позначснIuI нормативною
ДОКУМеНТУ, ШТРШ-коД (за на;шностi). ЩашЙ висновок не може бути вшrористанlй для рекJIами споживчIо( якостей
об'скта експертизи.

Висновок дiйсний ло: на TepMiH дii ТУ У 24.5-3123344З-008:20l0 кОсвiжрачi повimя. Технiчнi рлови>

Вiдповiдагьнiсть за дотриманюI вимог Isою висновку несе заявник ТОВ <ФармасiУlФаiЪа>

ПРИ Змiнi рецегrryри, технологiТ виrOтовJIеннrI, якi можуть змiнити BлacTraBocTi об'екта експертизи або сrrричинити
НеГаТlШrПП1 ВIUIиВ Еа здоров'я rшодеЙ, сфери застосрання, Jдdов застосуванIuI об'екта експертизи, даний висновок
втрачае сшry

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: не поmебче

Показники безпеки, якi пЦлягають контролю при митному оформленнi: не потребуе

ПОТОЧНий дерясавний санiтарно-епЦемiологiчний нагляд здiйснюеться згЦно з вимогами цьогtl висновку ;

вiдповiдно до чшrною законодавства Украiни

Комiсiя дJIя проведенЕя державноi санiтарно-епiдемiологiчноi
XapKiBcbKoMy нацiональному медшIному унЬерситетi

в особливо скJIадних випадках цри

(найменуваrrня, мiсцезнаходженЕя, телефон, il, WWW)

В_В. М'ясоепов
п-iдпис) (iнiцiали та прiзвище)
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