
 
 

 

 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, 

e-mail: info@dpss.gov.ua 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби 

Вовнюк А.В. 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 
                                         (підпис) 

                            М.П. 

               

ВИСНОВОК 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи  

 

від  «______»____________ 20____року                № 12.2-18-3 / ____________________ 

 

Об'єкт експертизи: Пробковий мат TM «BARLINEK» 

 

виготовлений у відповідності із –  

 

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 45041091 

 

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво (житлові та громадські 

приміщення), оптово-роздрібна торгівля 

 

Країна-виробник: Португалія, Amorim Cork Composites S.A., Rua Comendador Américo Ferreira 

Amorim, 260, 4535-186 Mozelos, Portugal, www.amorim.com 
    (адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт) 

Заявник експертизи: ТОВ “БАРЛІНЕК ІНВЕСТ”, Україна, 21034 Вінницька обл., м. Вінниця, 

вул. Чехова, будинок 7-В, тел.: +(38) 0432 55 33 00, факс +(38) 0432 55 33 99, код за ЄДРПОУ: 

34004579 
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт) 

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що 

супроводжує вантаж 

Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  

Пробковий мат TM «BARLINEK» відповідає встановленим медичним критеріям 

безпеки/показникам, а саме: рівень запаху не більше 2 балів; рівень міграції хімічних речовин в 

атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003 відповідно до «Гігієнічні 

регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному 

повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.01.2020 року 

№52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439; питома активність 

радіонукліду 137Cs  - не більше 740 Бк/кг  відповідно до Державного гігієнічного нормативу 

"Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr  у  деревині  та  продукції  з  

деревини",  затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2005 року № 573, 

зареєстр. в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р. за № 1384/11664. 

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 

знищення є: 



 
 

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами 

інструкцій виробника. 

 

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пробковий мат TM 

«BARLINEK», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного 

законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в 

заявленій сфері застосування. 

 

Термін придатності: гарантується виробником 

 

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання 

вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту 

експертизи  

 

Висновок дійсний: 5 років 

 

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 

 

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи 

або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування,  умов застосування 

об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу. 

 

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров‘я 

людини контролю не потребують 

 

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають 

державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах 

митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон 

України) 

 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами 

цього висновку: виконання умов використання    

 

Комісія для проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи в особливо 

складних випадках при  державній  установі 

«Інститут  медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної академії медичних 

наук України»                                                                  

 01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75, 

тел.: (044) 289-00-21, 

e-mail: info@imtuik.org.ua; 

web-сайт: http//www:imtuik.org.ua 

  (найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт) 

Протокол експертизи  № 2021 від 16 червня 2022 року 

  (№ протоколу, дата його затвердження) 

 

Голова комісії 

  

                                        Іщейкін К.Є. 

               (підпис)                                (ініціали та прізвище) 

                                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+380442890021
mailto:info@imtuik.org.ua
http://imtuik.org.ua/


 
 

 

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних 

випадках при  державній  установі «Інститут  медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної 

академії медичних наук України» 

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел.: (044) 289-00-21, e-mail: info@imtuik.org.ua;  

web-сайт: http//www:imtuik.org.ua 

Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
від 16 червня 2022 року  № 2021 

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках 

при  державній  установі «Інститут  медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних 

наук України» у складі: Голова комісії Іщейкін К.Є, члени комісії: Чуй Т.С., Короленко Т.К. проведена 
державна санітарно-епідеміологічна експертиза. 

 

Пробковий мат TM «BARLINEK» 
(об’єкт експертизи) 

Будівництво (житлові та громадські приміщення), оптово-роздрібна торгівля 
(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи) 

Португалія, Amorim Cork Composites S.A., Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 260, 4535-186 
Mozelos, Portugal, www.amorim.com 

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-mail, WWW) 

ТОВ “БАРЛІНЕК ІНВЕСТ”, Україна, 21034 Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, будинок 7-В, тел.: 

+(38) 0432 55 33 00, факс +(38) 0432 55 33 99, код за ЄДРПОУ: 34004579 
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е mail, WWW)  

В ході проведення експертизи розглянуто заяву ТОВ “БАРЛІНЕК ІНВЕСТ”, каталоги продукції; 

інформація щодо складу матеріалів, з яких виготовлена продукція, результати робіт для потреб 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що були проведені в Державній Установі «Інститут 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» 

Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: 

Пробковий мат TM «BARLINEK» відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а 
саме: рівень запаху не більше 2 балів; рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., 

не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003 відповідно до «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі 

концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв.  наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 14.01.2020 року №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 
10.02.2020 за № 156/34439; питома активність радіонукліду 137Cs  - не більше 740 Бк/кг  відповідно до 

Державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr  

у  деревині  та  продукції  з  деревини",  затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 
жовтня 2005 року № 573, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р. за № 1384/11664. 

(критерії безпеки / показники) 

Необхідними умовами  використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 

знищення є: 
Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій 

виробника. 
(особливості умов використання,  застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення) 

Пробковий мат TM «BARLINEK», відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за 
умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. 

 

Голова комісії Іщейкін К.Є 
  

Члени комісії 

 

Чуй Т.С. 

 

Короленко Т.К. 
      . 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЗВІТ № 2021 від 16 червня 2022 року 

про проведення науково-дослідної роботи для потреб державної санітарно-

епідеміологічної експертизи продукції: Пробковий мат TM «BARLINEK» виробництва  

Португалія, Amorim Cork Composites S.A., Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 260, 

4535-186 Mozelos, Portugal, www.amorim.com 

 

Санітарно-епідеміологічна експертиза проведена на прохання: ТОВ “БАРЛІНЕК ІНВЕСТ”, 

Україна, 21034 Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, будинок 7-В, тел.: +(38) 0432 55 33 

00, факс +(38) 0432 55 33 99, код за ЄДРПОУ: 34004579 

 

На розгляд подано такі документи (в копіях): 

Заявка на проведення санітарно-епідеміологічної експертизи 

Інформація щодо складу матеріалів, з яких виготовлена продукція 

Каталоги продукції 

Відомості від виробника продукції 

Експертиза дозволяє констатувати наступне: 

Пробковый мат TM „BARLINEK” виготовлено з пробкового грануляту - подрібненої кори 

коркового дуба та використовується в будівництві (житлових та громадських приміщень). 

Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  

Пробковий мат TM «BARLINEK» відповідає встановленим медичним критеріям 

безпеки/показникам, а саме: рівень запаху не більше 2 балів; рівень міграції хімічних 

речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003 

відповідно до «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства 

охорони здоров’я України 14.01.2020 року №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

10.02.2020 за № 156/34439; питома активність радіонукліду 137Cs  - не більше 740 Бк/кг  

відповідно до Державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої 

активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr  у  деревині  та  продукції  з  деревини",  затв. наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2005 року № 573, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р. за № 1384/11664. 

 

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, 

утилізації, знищення є: Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати 

у відповідності з вимогами інструкцій виробника. 

 

Висновок: Продукція відповідає вимогам безпеки для здоров’я людини відповідно до 

«Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 14.01.2020 року №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 

156/34439; Державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності 

радіонуклідів 137Cs та 90Sr  у  деревині  та  продукції  з  деревини",  затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2005 року № 573, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р. за № 1384/11664 та може бути 

дозволено до використання на території України у заявленій сфері застосування. 

 

Відповідальний виконавець: Чуй Т.С. 

 

 


