
MIHICTEPCTBO ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАiНИ
дЕржАвнЕ пIдпри€мство "полтАвсъкиЙ рвгrондлъниЙ нАуково-
тЕхнIчниЙ цвнтр стАндАртизАцIi, мвтrологli тА сЕртиоIклцIi"

2н289
дсту ISолЕс 17025

Науково-дослiдний випробувальний центр
харчовоi продукцii

Акредитований вiдповiдно до вимог

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

Атестат акредитацii J\t 2Н289 вц 28.08.2015
( атестат акредитацii дiйсний ао 29.11.2017)
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протокол
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ВиПРоБУВднь'}t! ' 0621 т

часткою жиру в сухiй р"чо""ЫЗО Й*--
2.НДна продукцiю ТУ У |5.5-249З4992-005:2005 Сири, сири з ароматизаторами,

*у_lкр5"ррly_уy_:до_ý.1Чýа_yи:.9{_е_Fi"_y,з_:1ý9"ч19.н],ТУ

3.Пiдприемство-виробник_4.Тl'_Ц_чр:к"т:экr"_:т"рэ_?__в9д|lЗрзiлu

4. Замовник, адреса

вул. Сlмська, 1

АТ "Пирятинський сирзавод" м.Пирятин, Полтавська обл.,

5. Мiсце вiдбору зразкiв склад готовоi _троruýнiiЛ ]' I]gрIт"*ц_" _лtтй 9 4р_з зв ол "

б. Щата виготовлення
7. Розмiр партii 1280

10.03.2017 р.

кг

8. Кiлькiсть зразка 3,45 кг
9. !ата надходжен"" й, u"Й;ф;;;;;fi;р;;;; )M'l р.
10. Зразки вiдiбранi провiдним iнженером iз стандартизацii вiддiлу з оцiнки вiдповiдностi
харчовоi продукцiТ Безрук О.Щ.

Додатковi вiдомостi:
- заборонясться.передрук протоколу без цозволу випробувального центру;
- назва пDодYкцll вказана згlдно aKTv.Bm0oDv зDазкlв.- протокOЛ'ЕilпРоOуВriiБ СТОСУaТБtЫfiRБКйТйrКIБl-Пiлданих випробуванням.

CTopiHKa 1

Ф-5. l0.4. l вiд l7.02. lб (змiна Nл2)

CTopiHoK 4

YKpaiHa, м.Полтава, вул. Вузька,

ртметрологiя"

Ремiзова Н.Л.



l-йiчопч*rо, сЕБ 01-150

Йорi,rпч 2
Ф-5.10.4.1 вiд 17,02,1б (змiна Nч2)

CTopiHoK



Продовження протоколу N9 0621т вiд 03.04.2017

:Ys один. НЩ на-метоД {опустимi Фактичн" 
по*"е].лп/п Назва пока3нttка i,ir,o. випробуван" ^";',;;;'"' значенн" ---^..jKa

z]T*'.*-nopo., --r-;;; ffi *;;ffiffir*r j#

]

Органолептичнi показники харчовоi продукцii

Визначення концентрацii токсичних елементiв

мг/кг МУ 5l78-90 не бiльше 0,02 менше 0,003*0,00З* i +20Уо

Визначення залишкових кiлькостей пестицидiв

Зовнiшнiй вигJuIд
]:"":,",",a
ту у l5.5- П;*р*", чиста. KipKa piBHa.ToHKa. Поверхня чисга, KipKa
249з4992- 

i без механiчних ушкоджень, piBHa,ToHKa, без механiчних
005:2005 cTopoHHix нашарувань i товстого ушкоджень. cTopoHHix

пiдкоркового шару, покрита нашарувань i товстого
полiмерною плiвкою. яка щiльно ] пiдкоркового шару
прилягас до поверхнt сиру

:, _! :|,,- Dlл UJtdUU-жUBlUr U л() жOts,l,OI,о, ] .}ковтии, рlвномlрниЙ по всlЙ мас1
24934992- рiвномiрний по всiй Maci
005:2005 ]

i по всiй Maci

t_ l_
4 Ма;rюнок

CTopiHKa З
Ф-5. 10.4. l вiд l7.02.16 (змiна Nч2)

назва показника

- iKonip,ic*
r_ прилягасдо поверхнi сиру 

]

l ту у 15,5- 
i 
Вiл слабо-жовтого до жовтого, ] Жовтий, рiвномiрний "o-.l,;l,ru.l.f

IlУ.1: j- TicTo НiЖНе" п.;1астичне. олнорiлне. TicTo нiжне. ппu.Й".. однорiдне.
249З4992- !опускасться злегка шiльнелUllJLлd( r blx JJltl к4 щlJlЬНЕ
005:2005

ту у I 5.5- Вiчка неправильноi. круглоi або Вiчка неправильноi.
24934992- щiлиноподiбноiформи.рiвномiрно щiлиноподiбноiформи.
005:2005 розмiщенi по всiй Maci piBHoMipHo розмiшенi по всiй Maci

]УлУ,l:j- ' Поriр"о виражений сирний. злегка no"'o"o r"ou*.*"O."o""O.' ' ]

249з4992- кислуватий. без cTopoHHix присмакiв злегка кислуватий. без cTopoHHix005:2005 та запахiв присмакiв та запахiв

r'У У l5.5- Tic

CTopiHoK

свинець мг/кг мвв OB1-1ZZOS-9B не бiльше 0,3 ] озZSв0.0258 + 15%

К*чi . ЦI. МВВ 081- 12105-98 не бiльше 0.2 0.0186 + l5o/o

Миш'як

Ртрь

не бiльше 0,2 0,05 +ЗOYо

визначення мiкотоксинiв

* |5Yо



N9 0621T вiд 03.04,2017

Примiтка; * - межа чутливостi методу
** - межа чутливостi приладу
*** - розход2tсення MiiK паралельrIшми випробуваннями

flaTa початку випробувань

*-"2l"",б_е"эр"аня2-QlZ.р.*-
{ата закiнчення випробувань

- -Jквiтш-2QlJ"э.

KocTiHa о.С.

вiдповiдальнi за випообувацня та пiдготовку протоколу:

t,:.ýa, Божинська Л.fl," i. lJ|, Божинська Л.Я.

- -:1tr| ""* |речишева ю.г.

Примiтка:

CTopiHKa 4
Ф-5.10.4. l вiд l 7.02.1б (змiна ,\{ч2)

-#," _* _ 
Вол9ховзS.А,

(t dъ, .Божинськl Л.Я

CTopiHoK

Павленко Л.Ю.


