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Протокол № 1600/15-х 
Аркуш 2. всього аркушів З

І. Заявник: ТОВ «РОСЯНА». Україна. 01015. м. Київ. вул. Московська, 46/2, кв. 32 
Рішення № 00740-17/15 від 13.03.2015 органу сертифікації ДП "Укрметртсстстандарт" на 

проведення випробувань продукції з метою сертифікації згідно з договором № 17-00729/15 від 
12.03.2015

2. Об’єкт випробувань та реєстраційний номер:
1600. Вода питна оброблена негазована знезаражена ультрафіолетом "Артезіанська" ТМ "Паня і 
Льоля", для дітей з перших днів життя за ТУ У 11.0-36845522-001:2013 в бутлях з полімерного 
матеріалу місткістю по 6 дм'. дата виготовлення 10.03.2015, термін придатності до споживання 6 
місяців

Примітка: назва продукції вказана згідно з актом відбору зразків.

3. Виробник: ТОВ "Росяна", Україна. 01015, м. Київ, вул. Московська. 46/2 кв. 32. адреса 
потужностей виробництва: 03143 м. Київ. вул. Метрологічна, 11

4. Акт відбору зразків: № 00740 від 16.03.2015. Зразки відібрано представником науково- 
технічного відділу оцінки відповідності харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими 
продуктами, іірашок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії ДІЇ 
’ ’ У к рметртес гстаї і дар і"

Відбір зразків проведено згідно з Рішенням № 00740-17/15 від 13.03.2015 органу сертифікації 
Д11 "Укрметртсстстандарт"

5. Дата одержання зразків: 16.03.2015

6. Дати проведения випробувань: 16.03.2015 -20.03.2015

7. Результати випробувань1: наведені в таблиці

8. Відповідальні виконавці:

/ І Іачальник лабораторії 
1 Іачальник лабораторії

Таблиця
Р Е З У Л Ь Т А Т И

Т.А. І Іазарснко 
А.М. Лазарева

В  И П Р О Б У В А Н Ь

Найменування
показників

Вимоги
нд

Результати
випробувань

Невизначенісзз», 
U (k=2, І*=0,95)

Позначення 1ІД на 
методи випробувань

1 2 3 4 5

1600. Вода питна оброблена негазована знезаражена ультрафіолетом "Артезіанська" ТМ 
"Пани і Льоля", для дітей з перших днів життя за ТУ У 11.0-36845522-001:2013

Фізико-хімічні показники
Неорганічні компоненти

1 2 3 4 5
Водневий показник, од. pi 1 6,5 - 8,5 7.6 ±0,1 ДСТУ 4077-2001
Масова концентрація йодид- 
йонів, мкг/дм’

не більше 
50

не більше 
2 ГОСТ 23268.16-78

Рє^льт^;^9міробуваиь>січ>суіоі ься тільки зразків, які піддавались випробуванням.
Протокол нйй^Й^Лв^нп..дн* можна відтворювати частково без письмового дозволу науково- 

дослідною центру Ф'йіфббунані.Тіроду^цц.., |
мішнки А ідеНТЧ <
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Протокол № 1600/15-х 
Аркуш 3, всього аркушів З 

Санітарно-токсикологічні показники

Неорганічні компоненти
1 2 3 4 5

Масова концентрація 
марганцю, мг/дм3

не більше 
0,05

не більше 
0.003 ДС ГУ ISO 11885:2005

Масова концентрація 
алюмінію, мг/дм3

не більше 
0.1

не більше 
0,03 ДСТУ ISO 11885:2005

Масова концентрація 
кремнію, мг/дм3

не більше 
10.0

не більше 
0,002 ДСТУ ISO 11885:2005

Масова концентрація 
м ол ібдену, м г/дм3

не більше 
0.07

не більше 
0,001 ДСТУ ISO 11885:2005

Масова концентрація натрію, 
мг/дм ’

не більше 
200 15,2 ± 1,5 ДСТУ ISO 11885:2005

Мікробіологічні показники
1 2 3 4 5

і Escherichia coli. в 100 см3 не допус
кається не виявлено MB 10.2.1-113-2005

Pseudomonas aeruginosa, в 
100 ем3

не допус
кається не виявлено

Методические рекомендации 
"Обнаружение и 

идентификация I’s. aeruginosa и 
объектах окружающей среды 
(пищевых продуктах, воде, 
сточных жидкостях)" від 

24.05.84

Ентерококи, в 100 см ’ не допус
кається не виявлено Інструкція № 1135-73

Загальні коліформи. в 100 
см

не допус
кається не виявлено MB 10.2.1-113-2005

Загальне мікробне число при 
t 22 °С - 72 год., КУО/см3

не більше 
20

менше
1 MB 10.2.1-113-2005

Загальне мікробне число при 
t 37 °С - 24 год., КУО/см3

не більше 
100

менше
1 MB 10.2.1-113-2005

1 Іатогснні ентеробактерії,
КУО/дм3

не допус
кається не виявлено MB 10.2.1-113-2005

тіінісссномрозвитку України
ДП “Укрмвтртвстстамдарт” 
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

ШРТШШШГ ІВДШЩЩШСГГІ
Зареєстровано в Реєстрі за № ^ .003.Х001192-15
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 25 березня 2015 р. до 24 березня 2016 р.
Срок действия с

Серія ВГ

Про іукцін вода питна негазована: оброблена, оброблена з оптимальним вмістом 
Продукция мінеральних речовин та "Артезіанська" оброблена, шо може 

використовуватись дітьми з перших днів життя за ТУ У 11.0-36845522-001:2013 Ш)7.П^б!Ь(кІі

Щ)
Шс

кодДКПП, окп

Виповідає вимогам ТУ У 11.0-36845522-001:2013 "Вода питна газована і негазована. ТУ" п.3.3.1
Соответствует требованиям

Виробник продукції ТОВ "РОСЯНА", адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 46/2, кв. 32,
Изготовите7ь продукции код ЄДРПОУ 36845522, адреса потужностей виробництва: Україна, 03143, м.Київ,

вул.Метрологічна, 11, свердловина Ait ЗОЇ

Сертифікат видано товариству з обмеженою відповідальністю "РОСЯНА", адреса: Україна, 01015, 
Сертификат выдан м. Київ, вул. Московська, 46/2, кв. 32, код ЄДРПОУ 36845522

Додаткова інформація сертифікат поширюється па воду питну мсгазовану: оброблену та оброблену з он і имальним
Данатитепьная информация вмістом мінеральних речовин в пляшках із полімерного матеріалу місткістю від 033 дм3 до

11,0 дм3 та в бутлях із полімерного матеріалу місткістю до 23,0 дм3, "Артезіанська" оброблена, шо може використовуватись дітьми 
з перших днів життя в скляних пляшках та в пляшках із полімерного матеріалу місткістю від 0,25 дм3 до 6,0 дм3шо випускається 
серійно у період з 24.03.2015 до 24.03.2016, з урахуванням терміну придатності та умов зберігання, які вказано на упаковці.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "Уч^ ртсстстандарт", свідоцтва про призначення, уповноваження - 
Сертификат выдан органом по сертификации реєстраційні номери: Аї UA.P.003; J« UA.PN.003; A* UA.MQ.002,

Атестати акредитації Національного агенства з акредитації України As 10023; As 80020,
03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел.: (044) 526-52-29, факс: (044) 526-65-02, ел. пошта fcclep@prodcert.org

На підставі протоколів випробувань As 1600/15-х від 20.03.2015, А®10І37/14-х від 03.11.2014
На основании (Науково-дослідний центр випробувань продукції ДП "Укрметртестстандарт",

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, атестат акредитації As 2Н677 від 29.06.2012), дозволу на виробниц
тво (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи) А® 05.03.02-04/43022 від 02.07.2014.
Технічний нагляд здійснюється шляхом проведення контрольних випробувань раз на півріччя згідно з 
договором А® 17-00729/15 від 12.03.2015. Без відмітки на звороті сертифікат не дійсний.

Заступник
Ксрівніи^брі ащу з сертифікації
Руководятюіворгана пРфртіцфикации

рш

В.Д. Ример 

ініціали, прізвище

’^4’
го
CNJ
т
со
со

1 (Tv
; Vs

«гг

illy •--ф

Чинність сертифіката відповідності можна 
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО 
за тел. (044) 537-35-76

tjbz
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- контроль відповідності ссртифікованої продукції шляхом періодичних випробувань:

вересень

березень

2015 р. - протокол № М.П.

2016 р. - протокол № М.П.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
_____________ СЛУЖБА УКРАЇНИ______________

(маша установи)
______ вул.Грушевського, 7, м.Кнїв. 01601________

(місцетнахолження)
253-94-84. 559-29-88

Черненко

державного
України

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

від oW. 2014р. № 05.03.02-04/

Фасована питна вода - Вода питна, що виробляється за ТУ У 11.0-36845522-001:2013 "Вода питна 
газована і негазована", неї азована, фасована у ПЕТФ-тару різної ємності та полікарбонатні бутлі 
багаторазовою використання і вода питна з пунктів розливу___________________________________________________

(об’єкта експертизи )

код за ДКПП: 11.07.11; 36.00.11______________________________________________________________________________
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для безпосереднього споживання та приготування їжі; реалізація через торговельну мережу, 
підприємства ресторанного господарства та за індивідульним замовлення и_____________________________________

(сфера -застосування та реалізації об’єкта експертизи)

ТОВ "РОСЯНА", Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, кв.32; адреса потужностей об’єкта 
виробництва: м. Київ, вул. Метрологічна, буд.11, тел.: (044) 303-99-98. код ЄДРПОУ: 36845522_____________________

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)
ТОВ "РОСЯНА", Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, буд. 46/2, кв.32, тел.: (044) 303-99-98. код 
ЄДРПОУ: 36845522_________________________

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція______________________________________________________________________________________
(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Запах при 20 оС < 0 (< 2 - для питної води з пунктів розливу) бал., запах при 60 оС < 1 (< 2 - для питної води з 
пунктів розливу) бал., смак та присмак при 20 оС < 0 (< 2 - для питної води з пунктів розливу) бал., 
забарвленість <10 (< 20 - для питної води з пунктів розливу) град., каламутність < 0,5 (< 1.0 - для питної води з 
пунктів розливу) НОК; рН= 6,5 - 8,5 , загальна жорсткість < 7 ммоль/дм3, залізо загальне < 0,2 мг/дм\ йод < 50 
мкг/дм3, кальцій < 130 мг/дм3, магній < 80 мг/дм3, лужність загальна < 6,5 ммоль/дм3. марганець < 0.05 мг/дм3. 
мідь < 1,0 мг/дм3, поліфосфати < 0,6 (< 3,5 - для питної води з пунктів розливу) мг/дм3; перманганатна 
окиснюваність < 2,0 (< 5,0 - для питної води з пунктів розливу) мгО/дм3, сульфі ти < 250 мг/дм3, сухий залишок 
< 1000 мг/дм3, хлориди < 250 мг/дм3, цинк < 1,0 мг/дм3; алюміній < 0,1 мг/дм3, амоній < 0,1 (< 1.2 - для питної 
води з пунктів розливу) мг/дм3, кадмій <0,001 мг/дм3, кремній < 10 мг/дм3, миш'як < 0,01 мг/дм3, молібден < 
0,07 мг/дм3, натрій < 200 мг/дм3, нітрати < 10,0 (< 50,0 - для питної води з пунктів розливу) мг/дм3, нітрити < 0,1 
(< 0,5 -для питної води з пунктів розливу) мг/дм3, ртуть < 0,0005 мг/дм3, свинець < 0,01 мг/дм3, срібло < 0,025 
мг/дм3, формальдегід < 0,05 мг/дм3, фториди < 1,5 мг/дм3; загальне мікробне число при t 37 оС -24 год. < 20 (< 
100 - для питної води з пунктів розливу) КУО/см3, загальне мікробне число при t 22 оС - 72 год. < 100 КУО/см3 
(для фасованої питної води), загальні коліформи - відсутність в 100 см\ Е.соїі - відсутність в 100 см3.



ентерококи - відсутність в 100 см1, синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) - відсутність в 100 см3 (для 
фасованої питної води), патогенні ентеробактерії - відсутність в 1 дм1, коліфаги - відсутність в І дм3: 
ентеровіруси. аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші - відсутність в 10 дм3. 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"__________________

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
с:
Умови зберігання: у приміщеннях, захищених від попадання вологи та прямих сонячних променів за 
температури від +5 до +20 оС._______________________________________________________________________________

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фасована питна вода - Вода питна, що 
виробляється за ТУ У 11.0-36845522-001:2013 "Вода питна газована і негазована", негазована. фасована у 
ПЕТФ-тару різної ємності та полікарбонатні бутлі багаторазового використання і вода питна з пунктів розливу, 
за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови 
дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Питної води негазованої, фасованої у ПЕТФ -тару - 6 місяців; фасовної у 
полікарбонатні бутлі багаторазового використання - 3 місяці віл лати виготовлення: питної волн в 
автоцистернах - 3 доби від часу заповнення
“Вода питна”, назва води, вид (оброблена); склад (фактичні значення показників фізіологічної повноцінності 
мінерального складу); стан фасованої води за ступенем насичення діоксидом вуглецю (негазована), умови 
зберігання; об’єм тари, дм3; дата виготовлення та дата закінчення строку придатності до споживання; 
найменування, місцезнаходження та телефон виробника і місце її виготовлення; вид вихідної води; 
місцезнаходження підземного джерела питного водопостачання та номер і глибина свердловини: номер партії 
виробництва; назва нормативного документа, який визначає вимоги щодо якості питної води.
Інформаційний листок у пунктах розливу. Вид води (оброблена, негазована). склад ("вода питна" та перелік 
уведених речовин, консервантів, макро- та мікроелементів), умови зберігання, дата виготовлення, 
найменування, адреса та телефон виробника і місця її виготовлення; вид вихідної води, нормативний документ, 
згідно з яким виготовлено питну воду.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: На термін дії ТУ У 11.0-36845522-001:2013 "Вола питна газована і негазована"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об’єкта експертизи або 
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об’єкта експертизи 
даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція______________________________ ____________________________________________________
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція___________________________________________________________________________________
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Органолептичні. 
фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні та мікробіологічні показники (вибірково), у визначені терміни________

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному сансиіднагляді)

Державне підприємство "Український науково- 
дослідний інститут медицини транспорту"

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

65039, м.Одеса, вул.Канатна. 92, тел.: (048) 
_________ 728-14-52, (048) 732-39-98____________
(найменування, міси .‘«находження, телефон, факс. E-mail. WWW)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
_____________ СЛУЖКА УКРАЇНИ______________

(назва установи)

______ вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601_________
(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

державного 
лікаРя України

М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від OrQJL 2014п. №05.03.02-07/

Технологічна інструкція ТІ У 11.0-36845522-001:2014 з виробництва води питної за ТУ У 
11.0-36845522-001:2013 "Вода нніна пазована і нсгазована"________________________________________________

(об'єкта експертизи . виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 11.07.11, 36.00.11_________________________________________________________________________
(код за ДЮНІ, артикул)

Нормативний документ для виробитива фасованої митної води та митної води з пунктів розливу
(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

ТОН "РОСЯНА", Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, кв.32, тел.: (044) 303-99-98. код 
6'ДРПОУ: 36845522__________________________ __________________________________________________________

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail. WWW)

ТОВ "РОСЯНА", Україна, 01015, м. Київ. вул. Московська, буд. 46/2. кв.32, тел.: (044) 303-99-98, код 
СДРПОУ: 36845522__________________________ _________________________________________________________

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технологічна інструкція ТІ У 
11.0-36845522-001:2014 з виробництва води питної за ТУ У 11.0-36845522-001 2013 "Вода питна газована і 
негазована" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства У країни і може бути погоджена 
(затверджена)
Висновок дійсний до: На термін дії Технологічної інструкції ТІ У 11.0-36845522-001:2014 з виробництва 
води питної за ТУ У 11.0-36845522-001:2014 "Вода питна газована і негазована "(до зміни технології)

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об’єкта експертизи 
даний висновок втрачає силу.

Державне підприємство "Український науково- 65039. м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)
дослідний інститут медицини транспорту" ___________728-14-52. (048) 732-39-98____________

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail. WWW)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії Гоженко А.І.


