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xаpчувaння населення' Pеa.пiзaцiя чеpез oптoвy та poздpiб!гy тopгiвлю,
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кавa смаженд в зернaх: сyмilU ,'PoссA''' сyмiID ''ЕспPЕссo п''' сyмiш ',тУБЕPгA ПPЕМlуМ l00 % AР.,.'
сyмiш ' 'TУБЕPГA ПPЕмlУM'. '  сyмiul ' ,тoп кBoЛITI гoЛд' ' '  сумi lU . 'с 'Баp' ' ;  кава смaж
''PазoBa доза дЕкАФIнoBAнA.', ''Paзoва дoза кABA '.пoд.'' ,'Paзoва дoзд кABA .'сиЛвЕP''

(oб.сmекспeDтn]и. ви.Фoвлециn у вiдпoв iдпoФi тУ. Ilсту, гoст)

кoд УКTзЕД: 090l

GфеPа 9фсувавяя в реФ|ьацii oб'сm 9tсп9pDt!)

''свpoкаф'' (Еuroсa0, Iта,riя' вiа галjлеo Феpрapiс ]2 10040. Дpуентo (То)
(краiна.вярo6няк. aдреоа. мiсцФнdoщФи. плефoн, фaкc' Е.mail' WwW. кoдсДPпoУ)

tlП ''сврaзi'.кoнтpalс''' Укpa.iяa' м. ки]ъ' кисвo.святoшинськиЙ р.tl, вул, Aтoяoвa' ] ' кoд: з6]07277
(rмвнnк, aдреоa. !iсцсrнa\о,uiев ьi, rcлсфofl' фако. Е-maiI' WWW. кoдсДPпoУ)

Д о г o в i p  к . п N , A 0 0 l 3 9 / l l  в i д 0 5 . 0 7 ' 2 0 l l p .
{лaнiпpo NoЕrтап на поmчlннi oб..ffiа cкcпсpтизи в украiяy)

oб скт експеDTизи вiдповiда€ встанoвлeним мeдичним \ФитeDiям безп€ки / покaзникам| за pезуЛьТатами iдентифiкацil.
poзглЯду пpедставлених дoкументiв' oцit{ки pизикy д,rя здopoв,Я нaселeвня, a тaкorк pезулЬтатами перевiрки на!aни\
зaяв}rикoм зpазкiв 06'скry eкслсpтизи' a сaмс:
- за piвl lями вмiсту (мг/кг '  не бiльше): свинцю. l ,0 '  кaдмiю - 0,05, pryтi - 0.02. миш.яку. l ,0 (ГoсT ]0l78.96; гoсT
269з0.86: Мв 5 l78.90); дихлopфосу (,ц,цBФ) 0,02 ' дисульфoтoну . 0. l ' фентiot{у _ 0, l (М в з 222.85); дeлЬтаметplt ну .

0,2, пеpl '{етрину . 0,05, ципеpN{eтpинy 0'05(МB247з.81);афлатoксинув]-0,005;зaвN{iстoNlpаДjoнуклiдiв(Бк/кг.не
6iлЬше): цезiю.lз? . 200'0' стpoнцiю.90 . 50,0 (Ми l2-05.99; Ми l2.04.99) (згiднo з ..Медиlio.6иoлoгич ес киNt и
тpeбoвaниями и саяитapяЬlми нoрмaмп кaчества продовoлЬствe}lнoгo сЬlpья и пиЦеBьlх пpoдуктoв" N! 506l.89' Гн
6'6,l ' l-lз0-2006 (.цoпyстимi рiвнi вмiсту paдioнyшiдiв lз7сs i 90sr у пpодуктaх хaрчування,гa питнiй вoдi)) N,256 вiд
0з,05,2006p., закoнoм Укpaiни..Пpо 6езгlечtliсть тa якiсть xаpчoвих прoдуктiв'' N,2809.Iv)'

неoбxiдним|,1 vмoвaми викopистaння / зaстoсvвання. збеDiгaння. тDaнспoDтvвaнHя. vти,1iзaц|]. rниU]ення €:
a) дoтpимання BиN1oг. встанoвЛeних давиM виснoвкoм зa pезультaтaN{и poзrrrиpеного I(онтponю яaдаяих зaявниlioм
зpазкiв;
6) зa6езлечeння умoв Tpанслoртyвaння' збеpiгання тa pеaЛiзaцii пpoдукцii., перeд6aчeних вимoгаIlи i рекoмендaцiями
виpoбника;
в) здiйснеtl}tя вибjpкoвoгo кoнтрoлю 06'€ктa експеpтизи на вiдпoвiднiсть виLtoгам даногo вIrснoвку,

за р€зyльтатaми дeржа внoI са н iтаpнo.eп Йrм ioл oгiч яo'I експеpтt|зtl oб'скг експертизи ''кава сма)кeliа в зеpнaх:
сумi lx ' 'PoссA' ' ,  сумiш ' 'ЕCПPЕссo Iт ' ' '  сумiш ' .ТУБЕPГA пРЕrvl lУРI r00 % AP. ' . '  Cумiш ' 'TyБЕPГA
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пPЕмIyм,'' Фмiш .'тoп кBoлITr гoлд"' сyмilц '.с.Бsp''; кjвa сiiaжеIIa мeленд: llPазовa дoзa
дЕкAФIнoBAнA"' "Paзoвs дoзa кABA l'пoд'', '.P'зoвa дoзs кABA .lсилвEP''.''зa Eaдянx
3peзкoм вiдпoвцa€ вимoгaм дiючoгo сsнiтrрнom здконoд'вствa Укpaftrп i 5а yмoвдми дoтpимaння вшмoг цьoгo
висIrostq мoxe б}тtr викоpпстаllиЙ в зaяBrеннifi сфеpi зaстoсумяяя.

Tеpмili пpидaтнoстi: mpaнтoвaний вrrpoбIrиxoм тa вкaзaний y тrкcгi cгIfieryвaняя'

Iнфopмaцiя щoдo eтикeтки, iнстрyкцiя' пPавrfla mщo: тeкст eтикет}вalrня yкPаiнськolo мoвoю пoвин€н мiститись нa
кФlfl liй yпaкoвцi пpoдyкцii..
,цаний вIrсIroвoк нe мoже б}ти викоPrrстaшй ддя рeкпllми спoживчtц яrФс'IЕй o6,еrгa eкспepтизtl.

BисновоIt дiйсвий: дo l0.08.2016 P.

BiдпoвiдsЛьнiсть за дoтpимa}Iюr вимoг цьoгo висIroвкy нrсe змвник'
при змiнi peцeгIrypи' технoлогii вигomвлeння, якi мoх}ть змiнити властIвoстi oбlскm eкспeртизи aбo спричинIrти
IrеГaтиввиЙ втUIив нa здopов'я Jпoдей, сфeри зaстoсyвaнIrя' умoв зaстoс}вaння 06'€кга eкспертизи дaний виснoвoк

ПoкaзIrиxи бeзпеки. якi пiдлягalоть коrlmojпo на кoDдoяi: пi!ляm€ стaндаpтноi'ry санimPнoмy пpикopдoннoмy
кoнтpoлю, щo пеPeдбачае пepевipкy дoк}a{еЕтiв тa вiзyаJБIry iнспeкцiю. У випaдкax, пеpедбaченI'( зaкoном УкpalЪtl

,,Пpo б€зпечнiсть та якiсть хapчoвш( пpo'щДсгiв'', пiд,'rягас рoзпиpeнoмy caнimpпol,ty кoкrPojiю.

пoкaзнIп(x 6eзпеxя. якi пi[пяmloть кorrmojтк' гIpи митнoмy офоDмЛeнrii: пiдляraе сmндapтнoму санimpнol'у кoнФo,Uo.
UIo пеpедбaчaе пrpeвipкy дoiq,мelrгiв m вiзyaлънy iнспекцiю, Пiдлягaс poзшиpeнoity оанiтapнo}ry кoнтpojпо y випaдкax,
пеpед6аченID( зaконoм Укpaiни 'пpo безпечнiсть тa якiсть хapчoвI'( пpoД10iв'', та oбoв.язкoвoмy poзшиp€нoмy
сaяiтapнoмy контpoл]p зriдIro з гIрoгрaмoю вибipкoвoгo кoнтpoJпo, щo зaстoсoBу€тъся дo визначенoгo вiдсоткa вalimжiв
oб'eKm експеpтIrзи пPотягoм кlUtендapнoтo poкy'

пoтoчний деDжaвний сaн у вiдпoвiднoс1i з чинниr.l
зaкoнoдaвствoм УкDaiни.

кoмiсiя з державIioi сaнimpнo.епiдемioлoгiчнoт експepтизIr
npи гoлoвнoмy дepжaвнoмy сaвiтapнoмy лiкapевi Укpaiни
lнститyry екoгiгi€ни i тoксикoлогii iм. л'I.Медведя

ПрoтoxoЛ еxспeрaизи

гoЛoвa €кспеpтнoi xoмiсii

м'киiв, вyл. Г€рoiъ oбopони' 6
TeЛ. 25847.'|з
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