м|н!ствРство охоРони здоРов'я укР^!ни
двРжАвнА сА|птАРно-впщвм|олог|чн^ слу]кБА
зАтв0,Рд)|{у|о

й|н!стсрство охорони здоров'я !кра];;и
(назва уста}{ови)

вул.|-рущевського, 7, м'(и1в,
(м

0

]601

!сцсзнахо]о]снн')

25з-94-84' 559-29-88

('} )

:!/'.1'л (0| ]

}исновок дер'кавно[ са|[1тарпо_еп!дем
в!д

47.42

2012р.

ш! 05.03.02_03/

чц€цо

(сФР !.с'0суъаш Ё Рс,л;зал;_.о'.п-а о**сфзй1

Роо0!п9 €гошр

[,!п!1е0, 5ь!пвьв! ноп8ь!о сьеп!с!!з со. [ |с кнтал,
'

$ьапвьа!' 200|22' сь!па

по.560' 2ьадвуап8 поа{' Рцаоп8,

1Ф9 "0,кспр!м'', }кра!вд, 04114 м'к..тв' вул. впц]городська,34/1, к.25, теп.: (0;4)

10441|06

502 89 62, код

€дР|10у:

.к(п.Рг]и. 1лР.с!' !'сцбпцод3.п',

контрвкг на постач9ння ,Ф сн-0504
!..Ф!.!р

ви

05.0.1.20|2 р.
по йц'.*

^9б1Рц;

Ф6'скг експертизи в[дповидс вставовлен!.м медичн!|м критер!я0! бе]лск,'

/

пока3никам;

за результатам}{ |дештиф!кац!|' розгляду [Редставлолих документ|в, ог1!нки
ризику для здоров'я насслення !
вищобрань наланги зразк!в об'скга експсртизи' а са}1е за Р!впями вм!сц; токсяч.тих елемент!п, мг/кг: свипо:ц'
_ |.0; кадм|й - 0.|; миь 30 (визначсн}ц 3а гос'г з0 | 78-96); мии.:'як 1'0 (гост
269з0^в6);
0.0з

-

ртгь

(гост

26927-86); м!котоксшя!в, мг7кг, ве б!льшс: афлатоксиц в1 - 0.005 (]уту м 4082.86); зе"р-",.1,
- :'0, 1}'4г
5|77-90); вм!ст пестицял!п, ьтг/кг, не б!льп;е: !!птахлор .. 11е доцска.ться. а'тдр!н не догцскасться
1;1стт вт':
12з9з'2'.2оо3, дсту Б1"] !2393-3:2003) за м !кроб!ологп нглм и |!оказ||иками: м^Ф^пм п;е б|льт:те _'0000
в
';
1г(гост !0444.15-94); Бгкп (кол |фоРми) _ в 0 ' ! г не долускаються (!.ост з05 ! 8-97 )] лато|.енн1 и/о, в т.ч
6акгер!'. роц сальмонела -в 25 г}|едощскаються (гос1_ 3 05 ! 9_97), цв!л!- не б!льш|е !00 куо
в 1.0 г (|.()с 1.
!0{44. !2_в8); птпома активн!ст, рад|о}гщл!д'в, Б!'кг, не б|льше: €в ! 3 7 - г;е бй ьш гс ] {) Б' кг; 5р0 - шс б|,|ьше
] 0
Б/кт (за мстодичними вказ|вками <81дб!р ::роб, первинна обробка та визпапелня вм!сту сроп:1.!ю-90 та
цез!ю_
137 в харзов:тх щощлсвх)' затверФкс!!им!| наказом м!н|стерства охорони здоров'я ]{ч446 в!д 1 1.08'2008
р';
Аклгшн!сть бета-випром|гооювго< рал!о!{уо!д1в в л!чильн|ц зразхах. мстодикою виконагшя вим!рювань з
викоРиста|]ю{м с|{интиляш!йнто< спекромср!в та профамного забез1{ече|{ня Ак- !, погоджено1о м!н|стерством
охорони злоров'я 9ща1пи 15.06.1998 р.) 3гино з йБ1и €!| ]{э 506]-в9 "мсдико.биологические
тебова}шя и
салип!р1{ь[с нормь1 хачества продовольствснного сь]рья и |]ищсвь!х Фоф/хтов''; !'1| 6'6, ] . !_ !з0-2006 ..!опустим!
р!вн1 вм!с9 рал|оггуо!д|в цез[ю-|37 |сщошш!:о_90 в прод).ктах хаРчРа1!!{я та питн1й вод!''' [ролщш!я не
:':!стргь |-йФ вй::овйп:о до |]ротокощ досл!джень }{: ?65 |_й в!д | !.05 '20!2 р.

(!0

(

Фггср;] 6езпсх'

/

лом1н'ц)

|{еобх!лнимш умовамш викоР|!стання /3астосування, збер!гання, транс!|оРцввнн'|, утил!за!(!!, знищел!!8

с:
а) д0Фимання вимог' !станов.']ен!{х лапцм вис8о8ком ,а ре}у]]ьтатами шиптробупаг;ь :;аланих заявтпик<тм.:разк!в;

ф забезпененти ртов Фанспорцвання, збер|гання та реал|зац,т Фодщц!|; пеРед6а.:сгд*о< в;:могами вщобника;
в)'щоведсння випро6рань фозшщсного ховро,то) об'с*'' .*.й"р''', ,,'
.|дпов!дв1сть вимог д"';;;;;;''"ч
зг!дяо з захоном уФатни ,,пРо безпечя!сть та як!сть харнов*
щ'ду".!''';
г) процкц1я в|{готовле||ня з влкористан}!ям об'скту експ€ртизи,_п!йягас
дсРжавп!й сан!тарно_еп!дем]олог!ч.н!й

експертиз|;

д) }тил!3ац!я нсяк!снот прод}тц!т проводкгься зг!д'!о з 3аконом укра|яи "про вилг!ення
з об!ц' лереробц,
щил!зафю, зн*тшен}(я або подальц|е внкориста}!н! пеяк!сно! та пе6'езпеяно! профц|:"'
: т.оо.:о|!з
р.;
постановою кму ш9 50 в'д 24.0 | .2001 р. "3агальн! вимоги до зд1йс|{ен'" ,"р"р'6*",
";л
!!,!йЁ!* .о"
р"!;,"11т'
под:!льшого
з
неяк'снот та шебезпечнот

'

}}{о!

!кхоРюалш'

13ст0сРани||

3а результатам и лержавтто| сап|тарно-сл!дем!олог!ч

но[ експертгзи &тейковипа пше!ги.{па у
\уъеа! с1ц1еп, за
наданим з!цвником зршком в,дпов!дас вимогам д!ючого салт!таРного законодавства
укра]г|и'(а[
|за р:ови
дотиманвя вимог цього вис|]овку може 6щи використа}|ий в заявлен|й сфер! застосраг;ня.

терм!ц пр'датност!: гаР!птовапий вироб:;иком та вказдний

:гд

етикетц! продукц!1

текст етикетував'!.,{ укратнсьхо!о мовою лови!]ен м1ститись ха кожн!й тарн|и одиниц|
прощкФ1: маРкуван!|я
зл1йснювати у в!лпов!дност! з д!юч|'м законодавством укра|.ни. 0исвовох
не мо)ке
спожквч|ц якостей о6'скта

сан!*р;;";;";;;;;;;;

вяс!|овок д!йсвил

^о|

17,12.20'1 р.

8|дпов!дальн|сть за дотриманпя вимог !{ъо|! вис!!овку несе з!шгв1{ик'
||ри зм!н| рецепцри, технолог1'. виготовлення, як! можугь зм!}пти властивост! об,скта
експертизи або
спричинити негативний вплшв |.а здоров'я л|оде'1, сфери застосщання,
р!о| застосщання об]екга експертизи
даний висновок втачае сшлу.
п|длягас стандарт!]ощ/ ко!гФо.,1|о! шо переАбанас персв!рч локртстгг|в та в!зуа':ьц !пспект1!ю;
у випадках
перо{6азенго< 3аконом !ща'(ни "[|ро 6езпечн!сть та як!сть,,,р,'',* пр,.,1у..|'-,

,й'"'.

(поха)нлхи

6.п9в'

|ю

п'&,-п

*о,тр]ю

р'.йф",,!,ц_

па хордо'г|)

л|дшгас сташ1артному саг.!тар}!ому конролю, шо перслбатас персв|рку локутетлг!в та в!зуальщ
!нспскц[ю;
п|д-,!ягас роз!ц!Феному сан!тарному кот|Фолто
у випадках передбавеншх 3акон'п*"''"'" хщ.т', ,,п|!_._безпечн!сть та як!сть харновто< продукт!в'' та обов'язковому розшщеному сан!т,р,ому
*'нф'^ю
прорамою ви6!ркового контолю, |цо застосовустъся до визначеп;ого в{дсо.*а
'.|л,о '

"^,,.'*.' 'б,"*'. ";.;;;;;,,

хокФо.!ф прц !пому

Аержавне п!дприемство''науково_досл!дний
!нстит]д медико-еколог|нних про6лем''

58022' м.чсрт|1вц|, ву'т.Федько|]цча, 30' тел.

[|ротокол експсртизи
голова експертвот ком;с!т

:

х9 907/01/|2 в!д |7.05'20!2р'

|, -..
"=т-[-

(л9 пРот0*ощ'

д'га

ио.о 1атьф^..о!л)

власик.[|']'

дшР]кАвнА служБА тшхн|чного Рвгул!овАння укРА|ни

двРжАвнв п|дпРи€мство
в

<ки[воБлстАндАРтмштРолог1я)

ипРоБувАл

ьнА лАБо РАт

л0

о

Ртя

2н15|

!5о/|[с 17025:2006

}кра!на, 09113, !&]вська обл., м. Б1ла 1_{ерква'
телефакс: (0456з) 4-7о-62'

84,

!. }:/ о д тБ!:!
''/ 'А! б+.
.. е в/ 8'лрощер;Рш

|: !-

коп|я
!{е
/

э"\|\, пёсрылй
|9}1---"
./:
\,.'.
.;
'----:-;<
|, ч"- т ^. " _.ч
,-/

\6

\

Б. 1(тпановська

/,

\з3'';:-:9

пРотокол випРоБовувАнь
в1д 11травня 20|2р.

лъ 765

гм

1. Ёайменування

продукц!! (ресстр.!\!):
]'{р 1364. |{лейковипа п:шенична }!|а| \Р[еа! €!ц1еп.
2. Б!' на продукц|ло: на п|дстав1 [{останови
в!д 13.05.2009 ].19 468.
3' 8пробник, адреса: кБоо61п9 6гошр [1:п11е0>, 1{итай.
4. 3аявник, алреса:1ФБ "Бкспр1м'', м. (и!в, вул. Билпгородоька,34/1'
5. Акт в!дбору:.}\! 154 гм в1л 10.05.2012 р.
6. .(ата надход'кення на випробовуванпя: 10.05.2012 р.
7. !атазак!нчення випробовуванпя: 1\.05.2012 р.
8. Бикористовуване устатковапня (3Б| Б}):

(й!

Разва

шв 0950020

5452хм

л!
1

Ёаявн!сть генетично мопиф|:ованих

* не виявлено ц!льово]

синтази)

!з

випробування

орган!зм!в !€1!

620577
62о57з

901-01з09
90з-00з09

''

Результати випробовувань:
Р1олекулярпо-геветпчп! показнпк||:
}{айменування показника,
нд ва метод1!
одиниця вим!рювання

',744984

901-01 109

1

п/п

620544
62оз56
620575

0563

й|коошентоифуга-стоушувач "шиклотемп-901"]т9
й1кроцентрщ$,щ;9щущуцщ ]'фддртчщц 90! шч?
термостат твердот|льний з нагр!ваючою кришкою " [|и клотем п-903
Ампл!ф!катор А}!(-32 в режу:м! реального часу

9.

|нв..}{!

.|[ч

Блендео \[АР|\6 800 5
Анал1тичн! ваги АБ.| 220-4й. !(егп
Бисокошвидк!сна центрифуга Брреп6ог[ й!п|5р!п

|5Ф 2 |569:2008

62о465
62о56з

100808

Результат

йеяса виявпенпя

випробува|,!]я

методу

не виявлено*

0,\ %

посл|довност! промотора з55 в|русу моза{ки шв|тно| капусти (€аму)

та терм!натора

\Ф5

(нопал!н

А9тоБас1ег1цп 1цпегас|еп5.

8|дповйальн! виконавц!:

ьактер|олог

(/А

Бйпов!дальний за оформлення протоколу випробовування:
|]ровйний |нхсенер

\{.1.

(ондраптева

А.|]. €в1нцицька.

даний протокол стосуеться т;льки зразк!в, як! прой1|1ли випробування' протокол випробовувань не може бути повн!ст|о чи част|Фво
в]дтворений. тиражова|!ий та розповс}оджений як от[!ш!йний локумент без дозволу кер!вника випробувально! лабораюр|т

7?1|}57€о

ях.'всё в1]А[]7у |!*1?'Ёо/8^!т5 Ёооо!шс спошР !-!м!тЁо
$[ап9[а! Р|оп9[ао 6[еп!оа!э 6о.,!-{6'

шо.560, 7пап9уап9 Роаё, Рш6оп9, 5ьап9ьа. 200122,сп!па.
1 -5032 1622 г а><| +86-21-5 7о69 |22
шшш. €Б п а Ёооё п9. согп ! п{о @€[': !па Ёоо6! п9. согп

те! : +86-2

|

:1*з

2.
-).

5.

6.

св|т21924-2008
18.10.2018

Бнетпний вид
8лажность,%о

Белкиф*6,25 по сухому

8.
9.
10.
11.

Результать:
анализов

Рорма
€ветло-:келть:й

поро1пок

€оответствует

не более 10

8,7%

мин.80

8з'2%

3ола (по сухому веществу),0%

не более )

('1

0,82%

[ир

не более 2,0

0,99%

не меяее 160

|7о%

(по оухому вещеотву),о%

8одопоглошение (по сухому
веществу),о%

7.

&}!а'}и3{3в

19.10.2016 г.

веществу),о%

4.

&'$ж&?

н161126026

||редмет анализов

1т{о.

1.

!у}

!

свз0> 99'5уо
свз6> 95'0%

Фтсев,%о

йьттпьяк (ниоло настиц на
миллион)
€винец (нисло частиц на
миллион)

не более 0'1

менее 0,1

не более 0,2

менее 0,2

!00

,.-.=:1
' '.ь
//,, \'--

|]лесень (ков/гр)

не 0олее

1{олиформьт (Ё{Б(/1 00 гр)

,. о''.. то/,)

!паковка

|1роверен: "[ео Банг

€в30: 99'88%
свз6.96'о0%

"'*^",'{{}'!

цФ6с}тцотствует

.--']":

|1одтержден

:

Анди

"[{ии

