
/Godło państwowe Ukrainy/ 

SŁUŻBA PAŃSTWOWA UKRAINY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I 

OCHRONY KONSUMENTÓW 
ul. B. Hrinchenko, 1, Kijów, 01001, tel. 279-12-70, 279-75-58, faks 279-48-83, 

e-mail: info@consumer.gov.ua 

ZATWIERDZAM  

Szef Państwowej Służby  

Lapa W.I 
(pełne imię i nazwisko) 

/Podpis/ 
(podpis) 

/Pieczęć/: SŁUŻBA PAŃSTWOWA UKRAINY W SPRAWIE 

BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I OCHRONY 

KONSUMENTÓW Kod identyfikacyjny №39934774 * № 1 

 
KONKLUZJA 

państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologiczne 

dnia 10-01-2018  № 602-123-20-1/ 542 

Przedmiot ekspertyzy: Grzejniki stalowe w asortymencie wg załącznika do Konkluzji 

wykonane zgodnie z DSTU Б B.2.5-3-95 (GOST 20849-94) „Wyposażenie inżynieryjne budynków i budowli. 

Konwektory nagrzewają się. Specyfikacje " _________________________________________________________  

Kod DKPD, UKTZED, artykuł: 25.21  _________   _______  ______________________  

Zakres stosowania i wykonanie przedmiotu ekspertyzy: przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania 

budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, handlu hurtowego i detalicznego ___________  

Kraj pochodzenia: UTERM UKRAINE, Sp. z o.o, Ukraina, 63506, obwód Charkowski, Czuhujiw, ulica Miczurina,

     d. 8, kod USREOU 40532173       
(adres, lokalizacja, telefon, faks, e-mail, strona wideo) 

Wnioskujący: UTERM UKRAINE, Sp. z o.o, Ukraina, 63506, obwód Charkowski, Czuhujiw, ulica Miczurina,  

     d. 8, kod USREOU 40532173       
(adres, lokalizacja, telefon, faks, e-mail, strona wideo) 

Dane o umowie dostawy przedmiotu na Ukrainę: produkty krajowe ______________________________________  

Przedmiot ekspertyzy pełnia ustalone kryteria / wskaźniki bezpieczeństwa medycznego: 

na podstawie wyników identyfikacji, oceny ryzyka dla zdrowia publicznego, wyników weryfikacji dokumentacji 

dostarczonej przez wnioskodawcę, ekspertyzy, przedmiot ekspertyzy spełnia ustalone kryteria/wskaźniki 

bezpieczeństwa medycznego, a mianowicie: podczas stosowania wyrobów kontrolować zawartość chemikaliów w 

powietrzu na stanowisku pracy MPC, nie więcej niż mg/m3): akrylan metylu - 0,01, metakrylan metylu - 0,01, 

kopolimery na bazie monomerów akrylowych i metakrylowych - 10 (aerozol, klasa zagrożenia - 4), co spełnia 

wymagania GOST 12.1.007-76 „System standardów bezpieczeństwa pracy. Szkodliwe substancje. Klasyfikacja i 

ogólne wymagania bezpieczeństwa”; SN 4617-88 „Maksymalne dopuszczalne stężenia (MPC) szkodliwych 

substancji w powietrzu w miejscu pracy”; migracja chemikaliów do atmosfery nie powinna przekraczać (MPC sd, 

mg/m3): formaldehyd - 0,003, aldehyd octowy - 0,01, octan etylu - 0,1, akrylan metylu - 0,01, metakrylan metylu - 

0,01, zgodnie z DDSanPiN 8.2.1-181-2012 „Materiały polimerowe i zawierające polimery, wyroby i konstrukcje 

stosowane w konstrukcji i produkcji mebli. Wymagania higieniczne ”.  
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Komisja Państwowej Ekspertyzy Sanitarno-

Epidemiologicznej 

Państwowa Instytucja „Instytut Medycyny Pracy im. 

Yu.I. Kundiev Narodowej Akademii Nauk Medycznych 

Ukrainy " 

Raport z ekspertyzy nr 30697 z dnia 26 grudnia 2017 roku 
(Nr protokołu, data jego zatwierdzenia) 

Wiceprzewodniczący Komisji Ekspertów, Dyrektor 

Państwowej Instytucji „Instytut Medycyny Pracy im. Yu.I. 

Kundiev Narodowej Akademii Nauk Medycznych 

Ukrainy” 

01033, Kijów, ul Saksaganskogo, 75  

tel.: recepcja: (044) 284-34-27,  

e-mail: vik@natiu.kiev.ua  

sekretarz komisji ekspertów  

(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net 
(imię, lokalizacja, telefon, faks, e-mail, strona internetowa) 

/Podpis/  Cherniuk V.I. 
(podpis)     (inicjały i nazwisko) 

Niezbędne warunki użytkowania / stosowania, przechowywania, transportu, usuwania, niszczenia to: a) lista 

niezbędnych warunków, które zapobiegają możliwemu ryzyku wystąpienia niekorzystnych czynników, które mogą 

wystąpić podczas stosowania powyższych produktów w zastrzeganym zakresie stosowania w środowisku człowieka, 

muszą być zgodne z wymaganiami : GOST 12.1.007-76 „System standardów bezpieczeństwa pracy. Szkodliwe 

substancje. Klasyfikacja i ogólne wymagania bezpieczeństwa”; SN 4617-88 „Maksymalne dopuszczalne stężenia 

(MPC) szkodliwych substancji w powietrzu w miejscu pracy”; DSanPiN 8.2.1-181-2012 „Polimerowe i zawierające 

polimery materiały, wyroby i konstrukcje stosowane w konstrukcji i produkcji mebli. Wymagania higieniczne”, b) 

zapewnienie warunków magazynowania i transportu wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w 

załączonej dokumentacji c) usuwanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Ukrainie 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami. 

Zgodnie z wynikami państwowego ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznego stalowe grzejniki produkowane są 

zgodnie z DSTU Б B.2.5-3-95 (GOST 20849-94) „Wyposażenie inżynieryjne budynków i konstrukcji. Konwektory 

nagrzewają się. Warunki techniczne „w zakresie zgodnym z załącznikiem do Konkluzji spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów sanitarnych Ukrainy i z zastrzeżeniem wymagań niniejszej konkluzji mogą być 

stosowane w zadeklarowanym zakresie. 

Okres trwałości: gwarantowany przez producenta _____________________________  

Informacje na etykiecie, instrukcje, zasady itp. są wymagane. Etykieta z instrukcją użytkowania i składem jest 

dostarczana w języku państwowym. Wniosek nie może służyć do reklamowania właściwości konsumenckich 

przedmiotu ekspertyzy . ______________________________________________________________________  

Wniosek jest ważny: przez okres obowiązywania DSTU Б B.2.5-3-95 (GOST 20849-94) „Wyposażenie inżynieryjne 

budynków i budowli. Konwektory nagrzewają się. Specyfikacje” _____________________________________  

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań niniejszej opinii 

Wskaźniki bezpieczeństwa do kontroli na granicy: produkty producentów krajowych     

Wskaźniki bezpieczeństwa podlegające kontroli podczas odprawy celnej: produkty producentów krajowych 

Aktualny stanowy nadzór sanitarno-epidemiologiczny prowadzony jest zgodnie z wymogami tej konkluzji:  

zgodność z warunkami użytkowania          

  

/Pieczęć/:Państwowa Instytucja * Ukraina, Kijów * Instytut 

Medycyny Pracy im. Yu.I. Kundiev Narodowej Akademii Nauk 

Medycznych Ukrainy ", Kod identyfikacyjny 22946309  

mailto:vik@natiu.kiev.ua
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Komisja Państwowej Ekspertyzy Sanitarno-

Epidemiologicznej 

Państwowa Instytucja „Instytut Medycyny Pracy im. Yu.I. 

Kundiev Narodowej Akademii Nauk Medycznych 

Ukrainy " 

Raport z ekspertyzy nr 30697 z dnia 26 grudnia 2017 roku 
(Nr protokołu, data jego zatwierdzenia) 

Wiceprzewodniczący Komisji Ekspertów, Dyrektor 

Państwowej Instytucji „Instytut Medycyny Pracy im. 

Yu.I. Kundiev Narodowej Akademii Nauk Medycznych 

Ukrainy” 

 

01033, Kijów, ul Saksaganskogo, 75  

tel .: recepcja: (044) 284-34-27,  

e-mail: vik@natiu.kiev.ua  

sekretarz komisji ekspertów 

(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net 
(imię, lokalizacja, telefon, faks, e-mail, strona internetowa) 

/Podpis/  Cherniuk V.I. 
(podpis)    (inicjały i nazwisko) 

Załącznik do Konkluzji z państwowego ekspertyzy  sanitarno-epidemiologicznego 

dnia 10-01-2018  № 602-123-20-1/ 542 

Grzejniki stalowe 

Grzejniki płytowe: modele 

10-ххх-хххх, 11 -ххх-хххх. 

20-ххх-хххх, 21-ххх-хххх. 22-ххх-хххх. 

30-ххх-хххх, 31-ххх-хххх. 32-ххх-хххх, 33-ххх-хххх, 

Zamiast liczb xxx mogą występować liczby określające wysokość grzejników od 300mm do 600mm, zamiast liczb 

xxxxx mogą występować cyfry określające długość grzejników od 400mm do 3000mm, co nie wpływa na 

bezpieczeństwo produktu) 

 

 
 
/Pieczęć/:Państwowa Instytucja * Ukraina, Kijów * Instytut Medycyny Pracy im. Yu.I. Kundiev Narodowej Akademii 

Nauk Medycznych Ukrainy ", Kod identyfikacyjny 22946309 
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