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ДЕРХtАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ З ПИТАНЬ

БЕЗПЕЧНОСТI )LАРЧОВИХ IIРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖtИВАЧIВ
вул. Б. Грiнченка, l, п,l. Киiв, 0100l, тел.2'79-12-'70.219-15-58, факс 279-48-8-З, e-rnail: itrib@;consumer,gov,ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Щержпродспоживслу}кби
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висновок "y:j. l ", .

державноТ сацiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
вiл 'r lr-' " tV 20lJ року ЛЬ 12"2-1s-1l1,L)7 Ь

Об'скт експертизи Засiб дезiнфiкуrочий "ОКСIЛ"/"ОХIL" (дiюча речовина: гiпохлорит натрiю (за активним хлороьт)
0,4-з,0%)
виготовлений у вiдповiдностi iз ТУ У 20.2-425З5569-001:2020 "Засоби дезiнфекцiйнi. вiдбi"гlюючi OXIL (ОКСlЛL
Технiчнi )rмови"

(l,у. дсту, гост)
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.20.14

Сфера застосування та реалiзачii об'екта екслертизи Заклади охорони здоров'я наЕ5ёlцt!_Q:9цIQ_цальJIi-ц_!д!_цs,ц_с,iца

харчовоТ промисловостi. фармацевтичноi. парфумерно-косм етич ноl'

торгiвлi. об'скти комунально-поб)zтового пр!rхначення. транспорт. Ддя вЦбiлrовання бавовtляt-tих i.цляtlих тканин,
миlтяIа_]езiнфекцil'посуд\.обJlицювальноТплитки.пластифiкованихшпалер,.liнOлеу\l]/.пласгик\.iliллоl,)нilазits.
вiдер для смiття, дезiнфекцiiтехнологiчних трубопроводiв i смностей, забрудненоiтеритоtlii i обладнання. а тако}ti]цдя

знезаDаження поиоолних i стiчних вод" Оптова i роздрiбна торгiвля, реалiзацiя чеlэез аптечн),та торговельну мереж!,.

Краiна-виробник ТОВ "ПРОМТЕХВОД ГРУП", УкраТна.
пот_ilжностей виробництва: 02088. м. КиiЪ. вул. Переяслiвська. буд, 6-Б. код за СДРПоУ: 42535569

{адреса. мiсцезнаходtсення. те,лефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТоВ "ПРоМТЕХВоLГРУЦl УкраТна, 02088, м. КиiЪ, в),л. Переяслiвська, буд, 6-Б. код за
СДРПОУ: 42535569 

(адреса, мiсtlезнаходлtеншt, теле(lilн, факс. Е-пrаil. веб-саir,г.1

laHi про контракт на постачання об'скта в УкраТну продукцiя вiтчизняного виробництва

Об'сктекспертизи вiдповiдас встановлени]\4 медичним критерiяпл безпеки/показникам; за рез),льтатами iденl,лtфiкацjТ.
оцiнки ризику для здоров'я населення. а також результа,гами перевilэки наданого заявниксlм зразка в пtеиtах сфеди
акредитацi[ (Атестат про акрýдитацiю.lt[g 20375 вiд 03,09.2019р. вiдповiдно до виплог ДСТУ ISO/IEC i7025:2017), а

сапле: за даними дослiджень щодо оцiнки ризику для здоров.я населення встанi_lвлено - клас небезпеки при введеttнi в

u]лунок не пленш_iе - З; клас небезпеки при HaHeceHHi на шкiр),_дsдýд_!дý__jlшкilэнсl-подразнюкtча дiя пtl1,1_

однократному HaHeceHHi на шкiру в дозi 20 мг/см2 не доп)zскасться; сенсибiлiз),юча лiя не лопускас,гься; речовина
виvоr -riючоl Htlpva lивllu-

r,ехнiчноТ документацii - Постанови К]\4У вiд вiд 3 лиrrня 2006 р. Nq 908 (ПрO ]атверджеIlIrя П вноi

рgсс:рацii (переесстра
14.0З.20i8. l'H <Гранично допусr,имi коrrцентрацil'хiплiчних iбiологiчних речовигi в атпlосферному повiтрi нqgе,lqцд1
rvricцb> вiд 0-1.0З.20i5. ГОСТ 12.1.005-88 "ССБJ. Общие санитарно-гигиенические требования к возд),ху рабочей зоныl,
та ГОСТ 12.1.007-76 (l999) - ССБТ.'Вредные вецества. Классификация и общие требования безопасrrости>.

Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзачii, знищення с:

а) РееСТРаЦiЯ ЗасобУ }' встановленом}z чинним законодавством порядку:



б) для забезпечення попередження ризикч впливу несприятливих факторiв. якi створюються об'сктом в середовиЩi

життсдiяльност:i людини необхiдно при викопистаннi в заявленiй сферi застос}zвання дотрим}ъатись вимог iнструкцii з

tiикористання;
в) використання, зберiгання. транспорт),вання. маркування - вlдповtдно дlючоi ноDмативно-технtчноt ДокУментаЦlt: У

ра1 },творення вiдходiв цiсТ прод]лкцiТ - поводження (}rтилiзацiя/зницення) згiдно вимог дiючоi на Даний чаС в УКРаiНi

цормативно1 доку

за результатами державнот санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи об'скт експертизи Засiб дезiнфiкуючий
,,оксlл"/"ОХIL" (дiюча речовина: гiпохлорит натрiю (за активниМ хлором) - 0.4-3.0оlо) , за наданиМ заявникоМ

зразком вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства Укратни i за 1мовами дотриманrui вимог цього
висновку MorKe бути використаний в заявленiй сферi застос)ъання.

TepMiH прилатностi гарантований виробником,

lнформацiя щодо етикетки, iнструкцiТ, правил тощо Дата виготовлення. номер партiТ вказанi на упаковцi. lнфОРмацiя

щодо технiки безпеки i заходiв пеошоТ допомоги надаеться у листкv даншс безпеки на етикеТЦi (ЯРЛИКУ) КОЖНОi

упаковки прод]r'кцii. Даний висtlовок не може б),ти використаний для реклами споrкивчих якостей об'скта експертизи

висновок дiйсний ТУ У 20.2-425З5569-001:2020 "Засоби дезiнфекцiйнi. вiдбiлюючiОХIL (ОКСIЛ). ТехнiчнiУмоВи"

ВiдпоЁiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного виробництва.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: прод}rкцiя вiтчизняного виробництва.

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з вимогами цього висновку: вибiрково.

на вiдповiднiсть встановленим медичним критерiям безпеки та за виконанням умов використання

Комiсiя з державноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи м. Киiв, вул. Героiв Оборони, 6,тел.258-47-'73
при головному державному caHiTapHoMy лiкаревi Украiни
Наукового центру превентивноi токсикологii, харчовоi та
xi м iч ноТ безпеки iMeHi академiка Л. l. Медведя Mi HicTepcTBa

охорони здоров'я УкраТни

Протокол експертизи

(найменування, мiсцезнаход2кення, телефон, факс, e-rTail, веб-сайт)

}lЪ 15/5-д-678-20 вiд 13.04.2020 р.

Голова експертноТ KoMicii, заступник директора
центру

начкового Бобильова

(iнiцiали та прlзвище)

(,\Ь протоколу, дата його затверФrtення)
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