
MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАiни
ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУIО
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(мiсцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Висновок держаВНОl cahitapho-епiдемiологiЧНОl експертизи

вiд 30. 0-1 20J5p.

(об'(Ю'а ексnертизи )

(код за ДКПП. код за УКТЗЕД аРПIКУЛ)

код за ДКПП: 10.89.19-40.90

Продукти харчовi функцiональнi: Маточне молочко лiофiлiзоване М ЕДОК®, Трутневий гомогенат
лiофiлiзований МЕДОК®, Пилок (бджолине обнiжжя) МЕДОК®, Перга (бджолиний хлiб) МЕДОК®;
Бджолиний пiдмор МЕДОК®, Мед з прополicом МЕДОК® за ТУУ 10.8-3203906730-002:2014 «Продукти
харчовi функцiональнi на OCHOBiпродуктiв бджiльництва МЕДОК®» (текст етикетування додасться до
висновку)

продукти функцiональнi харчовi до рацiону харчування населення. Реалiзацiя через спецiалiзованi
вiддiли магазинiв, аптечну мережу Не (лiкарським засобом. Висновок не може бути використаний для
реклами споживчих якостей об'(кта санiтарно-епiдемiологiчно'j експертизи.

" (сфера застосування та реалiзацii об'(Ю'а ексnертизи)

Фiзична особа-пiдпри(мець Йолкiн BiKTOP Анатолiйович, 61118, м. XapKiB, просп. Тракторобудiвникiв,
будинок 100, кв 33; Адреса виробництва: ТОВ «Здорова Iжа», XapKiB. проспект Ленiна, 47; ТОВ
«Технобiо», XapKiBcbKa обл., ХаркiВСI,КlIЙ Р-Н, с. Вiльхiвка, вул. Студентська, 13А, УкраУна, -

(KpaiHa. виробиик. адреса, мiсцезиаходжеНIiЯ, телефон, факс. E-mail, WWW)

Фiзична особа-пiдпри(меЦl, Йолкiп BiKTOPАнатолiйович, , УкраУllа, 61118, м. XapKiB, ПРОСII.
Тракторобудiвникiв, будинок 100, кв 33, iLI. код 3203906730, тел.: +380991208686; е-шаil
Pchelkin888@ukr.net

(заявник ексnертнзи. адреса, мiсцезнаходжеliНЯ, телефОIi. факс, E-mail, WWW)

вiтчизняна продукцiя.
(данi 0РО контракт на постачаНtlЯ об'(кта еКСllертизи в УкраУну)

Об'(кт експертизи вiдповiда( встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
ГН 4.4.8.073-2001 «Тимчасовi гiгiснiчнi нормативи BMicTYKoIOaMiHaHTiBхiмiчноi' i бiологiчно'i 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/ г, не бiльше - 2,5х 10000, БГКП в 1г - не ДОП.,S. аuгеllS 1 r - не доп., naToreHHi
мiкроорганiзми, в Т.Ч. сальмонела, в 50 г - не ДОП.,дрiжджi, КУО/см3, не бiльше - 50, плiСl-Iявiгриби, КУО/см3,
не бiльше - 1х100; BMicTрадiОl-lуклiдiв, Бк/кг, не бiльше: цезiйl37 - 200,0, стронцiй90 - 50,0.

(критерi;' безnеки I nоказliИКИ)

If....

mailto:Pchelkin888@ukr.net


lIеобхiдними умовами використаllllЯ /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii, знищення
с
в оригiнальнiй упаковцi виробника при температурi не вище 250 С i вiдноснiй вологостi повiтря не бiльш нiж
75% .

(особливостi умов використання, застосування, зберiгаНJ-IЯ, транспортування, утилiзацij·, знищення)

За результатами державно'j санiтарно-епiдемiологiчноi' експертизи Продукти харчовi функцiональнi: Маточне
молочко лiофiлiзоване МЕДОК®, Трутневий гомогенат лiофiлiзований МЕДОК®, Пилок (бджолине обнiжжя)
МЕДОК®, Пер га (бджолиний хлiб) МЕДОК®; Бджолиний пiдмор МЕДОК®, Мед з прополiсом МЕДОК® за
ТУУ 10,8-3203906730-002:2014 «Продукти харчовi функцiональнi на OCHOBiпродуктiв бджiльництва МЕДОК®»
(тскст стикетування дода€Ться до висновку), за наданим заявником зраз ком вiдповiда€ вимогам дiючого
caHiTapHoro законодавства Украi'ни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в
заявленiй сферi застосування.

TCPMil1придаПlOстi: 2 роки вiд дат и виробництва.
за додатком

(iнформацiя ЩОДОеПiкетки, iнструкцiя, правила тоша)

Висновок дiйсний до: lIа TepMiH дi"iтуу 10.8-3203906730-002:2014 «Продукти харчовi функцiональнi.
Фiтоконцентрати МЕДОК®»

8iдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологii' виготовлсння, якi можуть змiнити властивостi об'€кта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфер и застосування, умов застосування об'€кта експертизи
даний висновок втрача€ силу.

вiтчизняна продукцiя
(показН~tКИбезпеки. якi пiдлягають контролю на кордоно

вiтчизняна llродукцiя
(показ","(и безпеки. якi пiдлягають коитролю при митному оформленнi)

Поточний державний санепiднагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку: поточний
санепiднагляд 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 показники: МАФАМ, КУО/ см3, не бiльше - 2,5хl0000, БГКП в lсм3 - не
доп., S. aureus I см3 - не доп., патогеннi мiкроорганiзми, в Т.Ч. сальмонела, в 50 см3 - не доп., дрiжджi,
КУО/см3, не бiльшс - 50, плiснявi гриби, КУО/см3, не бiльше - lxlOO; BMicTрадiонуклiдiв, Бк/кг, не бiльше:
uезiй 137 - 200,0, стронцiй90 - 50,0.

(rlOКазннки безпски, якi здiЙСllЮЮТЬСЯ при поточному державному санепiднаглядi)

Цержавна установа "lнститут гiгi€ни та медично'j
екологi'j iM.О.М.Марз€€ва НАМН Украi'ни"

Протокол експертизи

02660, м.ки·jв, вул.попудренка, 50, тел.: (044)
513-60-20 .

(наймену"ання, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mai', WWW)

N~124 вiд26.01.2015р.
(х. протоколу, дата його зат"ердження)

Заступник голови експертноi' KOMicii' Горваль А.К.


