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С.В. Протас

вiд go. 01 2015р. N2 05.03.02-04/

Продукти харчовi функцiональнi: Фiтоконцентрат з личинок ВОСКОВОIмолi водно-спиртовий М ЕДОК®,
ФiТОКОllцентрат з бджолиного пiдмору водно-спиртовий МЕДОК®, Фiтоконцентрат з прополiсу воДlIO-
СIlИРТОВИЙМЕДОК® за ТУ У 10.8-3203906730-001:2014 «Продукти харчовi функцiОllаЛЫli.
Фiтоконцентрати МЕДОК®» (текст етикетування додапься дО ВИСIIОВКУ)

(об'Екra експертизи )

код за ДКПП: 10.89.15-00.12
(код за ДКПn, код за УКТЗЕД артикул)

IIРОДУКТИфункцiональнi харчовi до рацiОIlУ харчування населення. Реалiзацiя через спецiалiзованi
вiддiли магазинiв, аптечну мережу Не € лiкарським засобом. Висновок не може бути використаний ДШI
реклами споживчих якостей об'ппа cahitapho-епiдемiологiЧНОI експертизи.

(сфера застосування та реалiзацi'i об'о,-rа експсртизи)

Фiзична особа-пiдпри€мець ·Йолкiн BiKTop Анатолiйович, 61118, м. XapKiB, просп. ТракторобудiВllltкiв,
БУДИIIОК100, кв 33; Адреса виробllицтва: ТОВ «Здорова Iжа», XapKiB. проспект Ленillа, 47; ТОВ
«Технобiо», XapKiBcbKa обл., ХаркiВСI.ЮIЙ Р-Н, с. Вiльхiвка, вул. Студеllтська, 13А, YKpa'Jlla

(Kpa'iHa, ВllробllИК, адреса, мiсцезню<одження, телефО>l, факс, Е-ша;l, WWW)

Фiзична особа-пiдпри€мець Йолкill Вiктор Анатолiйович, YKpalHa, 61118, м. XapKiB, просп.
Тракторобудiвникiв, будинок 100, кв 33, iд. код 3203906730, тел.: +380991208686; е-шаil
Pchclkin888@ukr.net

(заявник експсртнзи, адреса, м;сцезиаходження, телефон, факс, Е-ша;1, WWW)

вiтчизняна продукцiя.
(данi про KOtгrpahI на постаtlання об'О"i3 експертизн в YKpa"iIiY)

Об'ект експертизи вiдповiда€ встановлеllНМ меднчним критерiЯI\1 безпеки / показникам:
ГН 4.4.8.073-2001 «Тимчасовi гiгi€нiчнi нормативи BMicтy KOHTaMiHaHTiBхiмiчно'J i бiологiчно'J природи У
бiологiчно активних добавках», ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимi piBHi BMicтyрадiонуклiдiв цезiю -137 та
стронцiю - 90 у продуктах харчування та питнiй водi»:
за BMicTOMтоксичних елементiв, мг/кг, не бiльше: свинець - 1,0, миш'як - 1,0, кадмiй - 0,05, ртуть - 0,02;
пестициди, мг/кг, не бiльше: ГХЦГ (гама-iзомер) - 0,005, ДДТ та його метаболiти - 0,005; мiкробiологiчнi
показники: МАФАМ, КУО/ см3, не бiЛl>ше- 2,5xlOOOO, БГКП в 1 см3 - не доп., S. aureus I см3- не дол.,
l1aTOreHHiмiкроорганiзми, в Т.Ч. сальмонела, в 50 см3 - не доп., дрiжджi, КУО/см3, не бiльше - 50, плiСlIявi
гриби, КУО/см3, не бiльше - 1х 100; BMicTрадiонуклiдiв, Бк/кг, ,не бiльше: цезiй 137 - 200,0, стронцiй90 - 50,0.

(критерi'i безпеки I показники)

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортуваШIЯ, утилiзацii", ЗНИЩСННSI

mailto:Pchclkin888@ukr.net


с
в оригiнальнiй упаковцi виробника при температурi не вище 250 С i вiдноснiй вологостi повiтря не бiльш нiж
75% .

(особливостi умов використшшя, застосуваиия, зберiгання, трансnортування, утилiзацii. зиищення)

За результатами державно"i санiтарно-епiдемiологiчно"i експертизи Продукти харчовi функцiональнi:
Фiтоконцснтрат з личинок восково') молi водно-спиртовий МЕДОК®, Фiтоконцентрат з бджолиного пiдмору
ВОДIIО-СПИРТОВИЙМЕДОК®, Фiтоконцентрат з прополiсу водно-спиртовий МЕДОК® за ТУ У
10.8-3203906730-001 :20 14 «Продукти харчовi функцiональнi. Фiтоконцентрати МЕДОК®» (текст етикетування
додапься до висновку), за наданим заявником зраз ком вiдповiда€ вимогам дiючого caHiTapHoro законодавства
Укра"iIlИi за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленiй сферi застосування.

TCpMiH придатностi: Два ро"и вiд дати виробництва.
за додатком

(iнформацiя щодо етикстки. iиструкцiя, правила тоща)

ВИСIIОВО"дiЙСIШЙдо: на TCPMiHдi"iТУ 10.8-3203906730-001 :2014 «ПроДу"ти харчовi фун"цiональнi.
Фiто"онцснтрати МЕДОК®»

13iдповiл.a.rll>нiстьза дотримання вимог нього висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологi') виготовлення, якi можуть змiнити властивостi об'€кта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'€кта експертизи
даний висновок втрача€ силу.

вiтчизняна продукцiя
(nоказники безnеки, якi niдлягають контролю на кордонi)

вiТЧИЗlIянапродукцiя
(nоказн"ки без"еки, якi niдлягають контролю при митному оформленнi)

1I0ТОЧНИЙдержаВIIИЙ санспiднагшlД здiйснюcrься згiдно з вимогами цього виснов"у: поточний
саllепiднагляд згiдно чинного законодавства за BMicTOMтоксичних елементiв, мг/кг, не бiльше: свинець - 1,0,
миш'як - 1,0, кадмiй - 0,05, ртуть - 0,02; пестициди, мг/кг, не бiльше: ГХЦГ (гама-iзомер) - 0,005, ДДТ та його
метаболiти - 0,005; мiкробiологiчнi гюказники: МАФАМ, КУО/ см3, не бiльше - 2,5х10000, БГКП в 1 см3 - не
ЛОП.,S. auгeus 1 см3- не доп., патогеНlli мiкроорганiзми, в Т.Ч. сальмонела, в 50 см3 - не доп., дрiжджi,
КУО/см3, не бiльше - 50, плiснявi гриби, КУО/см3, не бiльше - 1х I00; BMicTрадiонуклiдiв, Бк/кг, не бiльше:
цсзiй 137 - 200,0, стронцiй90 - 50,0.

(покаЗJlИКИ безпекн, якi здiйснюються при поточному держав~IOМУ санепiднаглядi)

Державна установа "lнститут гiгi€ни та медично')
cKoJlori')"iM.О.М.Марз€€ва НАМН Укра"iни"

02660, М.Ки"iв,вул.попудренка, 50, тел.: (044)
513-60-20

(найменування, мiсцезнаходження. телефон, факс, E-тail. WWW)

Протокол експертизи '1 N!!125 вiд 26.01.2015р.
(.N!! ПРОТОКОЛУ. дата ~OГO затвердження)

Заступник голови експертно"i KOMici"l Горваль А.К.


