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Wniosek Państwowej Ekspertyzy Sanitarno-Epidemiologicznej 

dnia 08.12.2020 r.                                                                                    № 12.2-18-1/28297 

 

Obiekt ekspertyzy: Pojemniki polietylenowe                                                                                           

wyprodukowane zgodnie z  TU U 25.2-33458437-003:207 „Pojemniki polietylenowe. Warunki 

techniczne” ze zmianami. №1, №2 і №3. 

Kod dla DCPP: 22.22.19, UKTZED: 3925100000, artykuł                                                                            

Zakres zastosowania i realizacja przedmiotu ekspertyzy: do magazynowania i transportu wody pitnej 

i technicznej, oleju napędowego, olejów, materiałów sypkich i mediów agresywnych (po uzgodnieniu z 

klientem). Handel hurtowy i detaliczny.                                                                                                         

Producent: KHIMBUDPLASTMAS Sp, 07415,  Kijów, rejon Browarski, z. Zazimie, ul. Radhospna, 

12; Kod EDRPOU 31672940. Оbszar produkcji: 07415,  Kijów, rejon Browarski, z. Zazimie, ul. 

Radhospna, 12.                                                                                                                                                

Ubiegający się o ekspertyzę: KHIMBUDPLASTMAS Sp, 07415,  Kijów, rejon Browarski, z. Zazimie, 

ul. Radhospna, 12; Kod EDRPOU 31672940.                                                                                                     

Dane dotyczące umowy na dostawę obiektu na Ukrainę: produkty krajowego producenta.                          

 

Przedmiot badania spełnia ustalone kryteria/wskaźniki bezpieczeństwa medycznego: dla 

wyniki identyfikacji, ocena ryzyka dla zdrowia publicznego, wyniki inspekcji dokumentacji 

dostarczonej przez wnioskodawcę, przedmiot badania spełnia ustalone kryteria medyczne 

bezpieczeństwo/wskaźniki, a mianowicie: poziomy migracji chemikaliów z powierzchni mających 

kontakt z produkty spożywcze do modelowego środowiska wodnego (DCM, nie więcej): formaldehyd - 

0,1 mg/dm', aldehyd octowy - 0,2 mg/dm, stylacetate - 0,1 mg/dm, aceton - 0,1 mi/dm, alkohol metyl - 

0,2 mg/dm', alkohol propylowy - 0,1 mg/dm', alkohol butylowy - 0,5 mg/dm'; poziom zapach - nie 

więcej niż 1 punkt, brak posmaku, kolor i przezroczystość - niezmienione zgodnie z „Instrukcja badań 

sanitarno-chemicznych 1 1 polimer i inne materiały syntetyczne przeznaczone do kontaktu z żywnością 

produkty" M" 880-71 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) № 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. 

Dotyczące tworzywa sztuczne i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. 

Niezbędnymi warunkami użytkowania/stosowania, przechowywania, transportu, utylizacji, 

niszczenia są: Przechowywanie, transport, użytkowanie, produktów powinny być przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta. Podczas produkcji określonych wyrobów konieczna jest 

kontrola zawartości szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu obszaru roboczego zgodnie z 

ustalonymi instrukcjami metodycznymi. Pracownicy muszą znać zasady bezpieczeństwa pracy. 

Stosować środki ochrony osobistej zgodne z DSTU 7239:2011 „System norm bezpieczeństwa pracy. 

Środki ochrony osobistej. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.  

Zgodnie z wynikami państwowego badania sanitarno-epidemiologicznego produkt: Pojemniki 

polietylenowe spełniają wymagania obowiązującego ustawodawstwa sanitarnego Ukrainy i, pod 

warunkiem przestrzegania wymagań niniejszego wniosku, mogą być stosowane w deklarowanym 

zakresie zastosowania. 

Termin ważności: gwarantowany przez producenta. 

Informacje o etykiecie, instrukcjach, zasadach itp. oznakowanie jest obowiązkowe. Wniosek nie 

może służyć do reklamowania właściwości konsumenckich przedmiotu badania. 

Wniosek jest ważny: na okres ważności TU U 25.2-33458437-003:2007 „Pojemniki polietylenowe. 

Warunki techniczne” ze zmianami №1, №2, №3. 

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań niniejszego wniosku. 

Wskaźniki bezpieczeństwa podlegające kontroli granicznej: produkty krajowego producenta. 

Wskaźniki bezpieczeństwa podlegające kontroli podczas odprawy celnej: produkty krajowego 

producenta. 



Obecny państwowy nadzór sanitarno-epidemiologiczny prowadzony jest zgodnie z wymogami 

tego wniosku: spełnienie warunków stosowania zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. 

W przypadku zmiany receptury, technologii wytwarzania, która może zmienić właściwości przedmiotu 

badania lub mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, zakresu zastosowania, warunków 

użytkowania przedmiotu badania, niniejszy Wniosek traci jego ważność. 

 

Komisja do spraw Państwowych Ekspertyz Sanitarno-Epidemiologicznych Państwowej Instytucji 

"Instytut Medycyny Pracy im. I. Kundijewa Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy". 

 

01033, miasto Kijów, ul. Saksaganskoho 75, tel. recepcja: (044) 284-34-27, 

e-mail: yik@manu.kiev.ua ; 

sekretarz komisji ekspertów: (044) 289-63-94 

e-mail: test-lab@ukr.net 

 

Protokół ekspertyzy                                                                                    №15175 od 27 listopada 2020 r. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ekspertów                                                                M.I. Zacharenko 
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