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MIHICTEPCTBO ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАiНИ

дЕрхtАвнЕ пIдпри€NIство*полтАвсъкий рвгrондлъниЙ нАуково-тЕхнIчний цвнтр с тАндагтизацii; йiБ ологli тд съ^рiЙоIкАцIi,,

Науково-дослiдний випробувальний центр
харчовоi продукцiТ

Акредитований вiдповiдно до вимог
ДСТУ ISОДЕС 17025:2006

Атестат акредитацii ЛЪ 2Н289 вц 28.08.2015
( атестат акредитацii дiйсний ао 29.11.2017)

2н289
дсту ISолЕс l7025

YKpaiHa,

Ремiзова Н.Л.

ПРоТокол випроБувАнi ль 0622 т

2.НД на продукчiю ДСJУ_ аQлqj:аQg Сlртi,"lрдljУ -

3. Пiдприсмство-виробник ДJ_]Ппр":к*gэт"з 
9_ир:.зв од]' Uто,зЙ

4. Замовпик, адреса
BI{: ЧLмс_ьчJ_

АТ "Пирятинський
_с"_{р_:1р94::_..ч_,П*т,р_l,J"r_,_Полтавськаобл.,

5. Мiсце вiдбору зразкiв с_1Iнlр"l919:=дJкжк:ЗIl'Цr_р":11g_lськийсирзавод';

акт вiдборl,вiл_2j бер9зня 2017_р. 
*

б. fl ата виготовлення 
_Р9,_Q*З,-?-0-У*Р,.

7. Розмiр партiI 1240 кг - 
:-_ :*_-,

8. Кiлькiсть зразка 0,7 кг
9. ЩаТа НаДходження для випробувань 

,2з*б_ерезня 20|j ;. 
-

]ч9Р_о.Y 1_з" 9.Т"?Fяа_р*lиlаuii вiддiлу з оцiнки

додатковi вiдомостi:
- заборонясться пеоедр},к протоко.,tу бе.з 4озволулвилробувального центру;: fi Ёа+ъ д8"f ыптБ вжh н ъ+ЁФf, ёJ+Н*яя ц j удцr fi ;;;,; ; i, n р о о у 

" 
u n 

" "-,.

вiдповiдностi

CTopiHKa 1

Ф_5.10.4 l ьiд 17,02,16 (змiна Nч2)
CTopiHoK З



Фiзико-хiмiчнi показники харчовоi продукцii

#" Назва показника НД *,"r"д l
випробувань l

Фактичне значення

Органолептичнi показники харчовоi продукцii

.Щопустимi piBHi

oUUJ:lUUб полlмерною плlвкою, Klpкa тонка покрита полiмерною плiвкою

i без ушколжень i товстого KipKa тонка. без ушколжень i

2 ' 
КОЛiР TicTa Цtлrл Bi, Oino.o до лец.ь жовгого. Ле:ь жовтий. олнорiдний за всiсю

1 ЪЬоз,zоов б"й;.;";;й;;.й;;;; - 
];;;й;';;;Jй;;;;

поверхнi зрiзу

i О003:2008 .,олiмер"ою плi"*ою, kip*a,онкц покрита полiмерною плiвкою,

Мiкробiологiчнi показники

ОблаДнання: Термостат ТС - 80М - 2-2 шт., термостат ТГУ 02-200, ваги Д500, прилэд для пiдрахунк1, колонiй СКМ-1

CTopiHKa 2
Ф-5.10.4.i вiд l7,02.16 (змiнаJф2)

fl назва показника , _",l:l -L*::::l:: Щопустимi *.111I]I_, 
похибка

CTopiHoK



Ns о622т вiд

!ата початку випробувань

"-2З-б_сэqздя2Ql7_р*-

03.04.2017

Примiтка: * - межа чутлпвостi методу
** - межа члливостi приладу
*** - розходlкення MilK паралельними випробуваннями

Щата закiнчення випробувань

"- . -3--квiшrя2O]Zп-,, 
" _,-

вiдцовцал}{за випробування та пiдготовку протоколу:
/ ^л

Примiтка:

CTopiHKa З
Ф-5. l0.4. l вiд l 7.02. lб (змiна JФ2)

CTopiHoK

Божинська Л.Я.


