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Об'ект експе повi за результатами розгляду та
аналiзу наданих документiв, оцiнки ри , О продукцiя вщповщае вимогам
санпариого законодавства Украши: ctit.i'hi-в eBf!HHiвiдповiдати наступним вимогам:
БСК (мгО2/л) - не бiльше 6, хск (мгО2/л) - не ,- 2 мг/л, колi-iндекс - не бiльше 100 в 1 л'---_ ..--/ •..
(СанПiН 4630-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования»).

Необхiдними умовами використання / застосування, зберiгання, транспортvвання, утилiзацii', знищення е: перелiк
необхiдних умов, якi забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторiв на здоров'я
людини при застосуваннi об'екту експертизи: при експпуатацй обладнання напруженiсть електричного поля частоти
50 Гц не повинна перевищувати 0.5 кВ/м (СанПiН N!!239-96 "Державнi санггарн] норми i правила захисту населення
вiд впливу електромагнiтних випромiнювань"). Скорегований рiвень шуму повинен вiдповiдати вимогам СН N!!3077-84
"Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой
застройки» та ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях». Зберiгання у закритих
складських примiщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Транспортування,
зберiгання, установка обладнання повинно здiйснюватись згiдно з паспортом виробника. Мiсця розташування
обладнання (що розмiщують у грунп) повиннi бути узгодженi з територiальними органами санепiднагляду на етапi
затвердження проекту будiвництва об'скту з урахуванням можливостi використання очищен их стiчних вод для поливу
газонiв i рослин та вiдведення на рельеф в межах iндивiдуальних домогосподарств та при наявностi умов для
вiдведення очищених стiчних вод для об'скпв iнфраструктури (пшприемства громадського харчування, мотелi,
невеликi готелi, кафе, кемпiнги, бази вiдпочинку, тощо), а також груп близько розташованих будiвель i споруд
(котеджi, поселення). В процесi експлуатацй обладнання очищенi стiчнi води повиннi вiдповiдати вимогам СанПiН
4630-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и



культурно-бытового водопользования».

За результатами державнот санiтарно-епiдемiологiчноi експергизи об'скт експертизи "Обладнання для
глибокоi' бiологiчноi' очистки стiчних вод АСО Clara", за наданим заявником зразком втдповшас вимогам
дiючого санггарного законодавсгва Украi'ни i за умовами дотримання вимог цього висновку може бути
викорисганий в заявленнiй сферi застосування.

Термтн придатностi: гарантований виробником.

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцiя, правила тощо: паспорт, iнструкцiя з використання та етикетка украшською
мовою повиннi бути наданi; маркування здiйснювати у вiдповiдностi з дiючим законодавством Украши. Даний
висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'екта експертизи.

Висновок дiйсний: 22.02.2016 р.

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При змiнi рецептур и, технологи виготовлення, якi можуть змiнити властиносп об'екта експертизи або спричинити
негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи даний висновок
втрачае силу.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: гпдлягае стандартному санпариому прикордонному
контролю вiдповiдно до його програми (вiзуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: гпдлягае стандартному санпариому контролю
(вiзуальному та документальному)

Поточний державний санепiднагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього висновку: вибiрково, на вiдповiднiсть
встановленим медичним критерiям безпеки - БСК, ХСК, амонiйний азот, колi-iндекс (СанПiН 4630-88' «Предельно
допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования») та за виконанням умов використання.
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