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КоцсеDвант харчовий : <<Униконс>>, "Униконс- лакто)
(об'екrа експертизи )

код за УКТЗЕД: 210б 9098
(код за ДКIШ, код за УКТЗЕfl артикул)

Оптова та роздрiбна торгiвля, харчова промисловiсть: молочна, кондитерська, м'ясца, рибна, пиво-
безалкогольна промисповiсть, виробництво coyciB i майонезiв, виробництво салатiв, виробництво
хлiбобулочних виробiв, виробництво i зберiгання яйце-продуктiв, виробництво рибноi iкри, зберiгання

ООО кАЛЬТЕРНАТИВА НПО) ИНН:б455055692rРосия,410012, г. Саратов, ул. Радищева,25,офис б,
Рппiq

(Kpaiнa, виробник, адреса, мiсцезнаходженш, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТоВ <ТоРгоВиЙДIМ (УHIKOHC ГОЛД>>_, yKpaiHa, Сумська область, MicTo Ромни вул.
Червонопрапорна д. 28, код €ДРПОУ: 38б99322

(змвник експершзи, ад)еса, мiсцезнаходженм, телефон, факс, E-mail, WWW)

(ланi про кокграm на постачання об'епа експергизи в YKpdiHy)

Об'ект експертизи вЦповiдае встановленим медичцим критерiям безпеки / показникам:
СанПиН 42-|2З-4089-86 "Предельцо догIустимые концентрации тяжелых метtlллов и мышьяка в

цродовольственном сырье и пищевых продуктах". ГН 6.6.1.1-130-2006 к,Щопустимi piBHi BMicry радiонуклiдiв у
продуктах харчуванIuI та питнiй водi". Токсичнi елементи, мг/кг, не бiльше - свинець -1,0; миш"як - 1,0; кадмiй

- 0,05; ртуть - 0,02; мiдь -25,0; цинк - 50,0; Радiонукrriди - Бк/кг: цезiй l37 - l50; стронцiй 90 - 50,0

(Kpmepii безпеки / показниш)

НеобхЦними умовами використання /застосуванця, зберiгання, транспортування, утилiзацii знищення
с:
а) лотршr,rання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданpD( заявником зразкiв;

б) забезпеченют умов транспортування, зберiганIuI та реалiзацiТ продукцil, передбаченш< вr.пuогами i
рекомендацiями виробника;
в) проведення випробувань (розширеного контроJIю) об'екта експертизи на вiдповiднiсть вlдtцог даного висновку
згiдно Закону УкраТни кПро безпечшiсть та якiсть харчсвих про,пуктiв>;

г) ушлiзацiя неякiсноi продукцiТ цроводиться згiдно з Законом УкраiЪи "Про вшцrчення з обiry, переробку,

утилiзацiю, знищеншI або подальше використання неякiсноi та небезпечноТ про.ryкцiТ" вiд 11.0б.200Зр.;
Постановою КМУ Ns50 Bl,t24,01.200lp. "Загальнi вимоги до здiйснення переробки, утилiзацiь знищення або
подальшого використанЕя вшгrtеноТ з обiry неякiсн9i та небезпечноТ продукцiТ".

(особливостi умов використанш, застосранш, зберiгання, транспорryвання, уги.ltiзацii, знищення)
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