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метрологічній системі 
У крметртестстандартом 
Свідоцтво про атестацію 

№ ПТ-382/13

ЕКСПЕРТНИИ ВИСНОВОК № 011170 п/17 
« 15 » серпня 2017 р.

Замовник
Адреса м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-в

Об’єкт(и) випробування (опис, стан) та;ідентифікаційний(і) номер(и): 011170п/1/17-Четвертина куряча від партії 10.0 кг; 0 1 1 170п/2] 
від партії 10.0 кг; 011170пУЗ/17-Філе куряче від партії 10.0 кг; 011170п/4/17-іУІ'ясообрізь куряча від партії 10.0 кг

-куряче

Дата виготовлення: 011170п/1/17-10.08.2017 р.; 011170п/2/17-10.08.2017 р.; 011170п/3/17-10.08.2017 р.; 011170п/4/17-10.08.2017 р. 
Відповідно термін реалізації згідно нормативної документації -при температурі -18°С 3 місяці____________________

Посвідчення про якість: 01117011/1/17,011170п/2/17,011170п/3/17, 011170п/4/17 -№  10/08-1523 від 10.08.2017 р.
Місце відбору: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-в
Відбір зразків: Зразки відібрані офіційним лікарем ветеринарної медицини Об'єднання ветеринарної медицини м. Києва 

Кривуш ко 0 .Ю .у  власником продукції (представник) Сантоцький В.В, власником продукції (представник) 
КуЛєшова О .М ., \10.08.2017 р., згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. №833 “Про 
затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічиого походження для 
проведення досліджень”.
Акт відбору зразків № б/н від 10.08.2017 р._____________________________________________________________________

Дата надходження зразка: 10.08.2017 р . о 15 год. 44 хв.
Мета випробувань: Перевірка відповідності зразку 011170п/1/17-Четвертина куряча за вмістом пестицидів відповідно з п.1.1 

"Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях 
ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2)" затверджений Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03.11.1998 р. №16 
із змінами.; зразку 011170п/2/17-Стегно куряче за мікробіологічними показниками відповідно з п.1.1 
"Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях 
ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03.11.1998 р. №16 
із змінами.; зразку 011170п/3/17-Філе куряче за вмістом антибіотиків відповідно з п. 1.1.2 "Обов'язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової 
сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної 
медицини і за результатами яких видасться ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного 
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03.11.1998 р. №16 із змінами.; 
зразку 011170п/4/17-М'ясообрізь куряча за вмістом токсичних елементів відповідно з п.1.1 "Обов'язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової 
сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної 
медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного 
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03.1 1.1998 р. №16 із змінами.

Проведено випробування: На наявність антибіотиків; 
Мікробіологічні дослідження;
На наявність пестицидів;
На наявність токсичних елементів

Термін проведення 
випробування:

10.08.2017 р .-  15.08.2017 р.

0 1 1 1 7 0 п /1 /17 -Ч етв ер ти н а  куряча  
П ести ц и ди

Найменування 
показника 

та одиниці вимірювання

МДР за 
нормативними 
документами

Результати
випробувань

Позначення НД на метод 
випробувань

Невизначеність 
вимірюва іня

Відмітка про 
відповідність

4,4-ДДТ, мг/кг Не більше 0,1 < 0,)5 MB 2142-80 - Відповідає
4,4-ДДЕ, мг/кг Не більше 0,1 < 0, )5 MB 2142-80 - Відповідає
4,4-ДДД, мг/кг Не більше 0,1 < 0,05 • MB 2142-80 - Відповідає



ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 01 1 1 7 0  п/17

^удин, мг/кг Не допускається < 0,2 MB 3222-85 Відповідає
ГХЦГ (гамма - ізомер), мг/кг Не більше 0.1 <0,05 MB 2142-80 Відповідає
ДДВФ, мг/кг Не допускається <0,2 MB 3222-85 Відповідає
Карбофос, мг/кг Не допускається < 0,2 MB 3222-85 Відповідає
Метафос (Parathion-methyl), мг/кг Не допускається < 0,2 MB 3222-85 Відповідає
Хлорофос, мг/кг Не допускається < 0,2 MB 3222-85 Відповідає

0 1 1 1 7 0 п /2 /1 7 -С т егн о  к ур яч е

Найменування 
показника 

та одиниці вимірювання

МДР за 
нормативними 
документами

Результати
випробувань

Позначення НД на метод 
випробувань

Невизначеність
вимірювання

Відмітка про 
відповідність

КМАФАнМ, КУО в 1.0 г Не більше 1 -Ю 4 5 • !03 ДСТУ 8446:2015 ± 0 09 в lg 
КУО/г

Відповідає

БГКП (коліформи) в 0.001 г Не допускається Не виділено ГОСТ 30518-97 Не визначалась Відповідає
Сальмонели в 25 г Не допускається Не виділено ДСТУ EN 12824:2004 Не визначалась Відповідає
L. monocytogenes в 25 г Не допускається Не виділено ДСТУ ISO 11290-1:2003 Не визначалась Відповідає

0 1 1 1 7 0 п /3 /1 7 -Ф іл е  к ур яч е  
А н т и б іо т и к и  (м ік р о б , м етод)

Найменування 
показника 

та одиниці вимірювання

МДР за 
нормативними 
документами

Результати
випробувань

Позначення ИД на метод 
випробувань

Невизначеність
вимірювання

Вігмітка про 
відповідність

Тетрациклінова група, од/г Не допускається (< 
0 ,01 )

Не виявлено < 0,01 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-100 Відповідає

Цинкбацитрацин, од/г Не допускається (< 
0,02)_______________

Не виявлено < 0,02 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-100 Відповідає

*  0 1 1 1 7 0 п /4 /1 7 -М 'я со о б р ізь  к уряча
Т о к си ч н і ел ем ен ти

Найменування 
показника 

та одиниці вимірювання

МДР за 
нормативними 
документами

Результати
випробувань

Позначення НД на метод 
випробувань

Невизначеність
вимірювання

Відмітка про 
відповідність

Масова доля свинцю, мг/кг Не більше 0,5 0.020 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-08 ±0.004 Відповідає
Масова доля кадмію, мг/кг Не більше 0,05 0.016 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-11 ±0.001 Відповідає
Масова доля арсену, мг/кг Не більше 0,1 <0.010 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-09 - Відповідає
Масова доля ртуті, мг/кг Не більше 0,03 <0.005 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-108 - Відповідає
Масова доля міді, мг/кг Не більше 5,0 1.42 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-10 ±0.11 Відповідає
Масова доля цинку, мг/кг Не більше 70,0 16.61 ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-10 ±0 .30 Відповідає

В и сн овок : Н адіслані зразок 01 И 70п /1 /17 -Ч етвер ти н а  куряча за вмістом пестицидів  в ідп овідає п.1.1 "Обов'язкового м інімального  
переліку досл ідж ен ь сировини, п родук ц ії тваринного та рослинного походж ення, к ом бікорм ової сировини, комбікормів, вітамінних  
препаратів та ін;, які сл ід проводити в держ авних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне  
свідоцтво (Ф-2)" затвердж ений Наказом Д ер ж а в н о ю  департам енту ветеринарної медицини М іністерства аграрної політики України від 
03 .11 .1998  р. № 16 із зм інам и.; зразок 0 1 1 1 70п /2 /17-С тегно куряче за м ікробіологічним и показниками відповідає п.1.1 "Обов'язкового  
мінімального переліку досл ідж ень, сировини, продукції тваринного та рослинного походж ення, к ом бік орм ової сировини, комбікорм ів, 
вітамінних препаратів та ін., які" сл ід  тірОводитй в держ авних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається  
ветеринарне свідоцтво (Ф -2)" затвердж ений  Н аказом  Д ерж авного департам енту ветеринарної м едицини  М іністерства аграрної політики  
України від 0 3 .1 1 .1 9 9 8  р. № 16 із зм інам и.; зразок 0 1 1 1 70п /3 /17-Ф іл е куряче за вмістом антибіотиків  в ідповідає 1.1.2 "Обов'язкового 
мінімального переліку д осл ід ж ен ь  сировини, продукції тваринного та рослинного походж ення, к ом бікорм ової сировини, ком б іко р м ів , 
вітамінних препаратів та ін., які сл ід  проводити в держ авних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається 
ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затвердж ений Наказом Д ерж авного департам енту ветеринарної м едицини М іністерства аграрної політики 
України від 03.1 1.1998 р. № 16 із зм інам и.; зразок 0 1 1 170п/4/17-М 'ясообрізь куряча за вмістом токсичних елементів відповідає п.1.1 
"Обов'язкового мінімального переліку досл ідж ен ь  сировини, продукції тваринного та рослинного походж ення, ком бікорм ової сировини, 
комбікормів, вітам інних препаратів та ін., які сл ід проводити в держ авних лабораторіях ветеринарної медицини  
видається ветеринарне св ідоцтво (Ф -2)" затвердж ений Наказом Д ерж авного департам енту ветеринарної медици  
політики України від 0 3 .1 1 .1 9 9 8  р. № 16 із змінами.
Р ек о м ен д а ц ії щ одо р еал ізац ії:  Д іяти згідно чинного законодавства України.

Примітки:
* - чутливість методу (зазначається, при потребі, у стовпці «результат випробувань»)
Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.
Цей експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи ч а ст к о в і  
дозволу керівництва ДНДІЛДВСЕ

Заступник директора ДНДІЛДВСЕ  
Відповідальні виконавці:
В.о. зав. відділом ОМДРЗОД
Зав. науково-дослідним бактеріологічним відділом 
Зав. науково-дослідним хіміко-токсикологічним відділом

А.О. Меженський

З.В. Малімон 
Т.О. Гарк^венко 
Т.В. Євтушенко


