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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
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О�. О.)2014р.
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фасована ш1·rна вода для нецентралізованого питного водопостачання, реалізації в то рговельн ій мережі
та мере-Асі nідп р 11ємств ресто ранного господарства.

(сфера застосуІІ8НІUІ та peaniзawl об'єкта е•-спсрnон)

�� ТОВ «ЕЛАДА», Україна, 32054, Хмельн1щька обл., Городоцьк11Іt р-н, с. Велика Яромівка, тел.: (03851)
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:J. 91434., код ЄДРПОУ: 32218363
E-mail.
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(•�>аіна. внробн11к. адреса. місцезнаходже111.111 тедефон. факс.
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ТОВ (<ЕЛАДА>>, Україна, 32054, Хмельницька обл., Городоцью1іі р-11, с. Вел11ка Яромівка, тел.: (03851)

91434, код ЄДРПОУ: 32218363
(заяв1111к ексПСР1"ІІЗІІ, адреса, wісцез11а.�о;�жс1111•. телефон, факс,
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вітqизняна продукція

E-mail. WV.V.'J

(.зм11про t."Онтра"ї на nостач::щн•Qб�с кта ексnсртнз11 вУ11..-ра111 у)

Об'єкт експерт11зи відповідає встановлею1м медичним кр1періям безпею1 І показн11кам:

ДСанШН 2.2 .4-171-1О «Гіrієнічні вимоги до води питної, призначе ної для споживання людиною»
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(крІПqІLІ бе311еІ<ІІ ПОЮІЗІ!ІІ�ІІ)

НеобхіднttІ\1И уІ\1овам11 в11кор1Jстаю1я /застосування, зберігання, транспортува11ня, уп�лізації, зн11щен11я

оду фас овану зберіга ти у складських приміщеннях при темпераrурі від 5 градусів С до 20 rрадхсів С, захищати

від попадання прямих сонячних променів.
(особ.,нвосn }"ОВ 811КорИсr.\ІШ•.
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З3СТО<:)'83НН>t, збер1га11ю1, тр3ІІСПор1)"3ИШ, ущліз:щn, ЗНІІЩСИІІЯ)

���.-. �

'

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вода п11тна фасована «Прикарnатсько-

ЗоручансБюш, виготовлена з артезіанської води свердл овию1 № І (смт. Сатанів Городоцького р-ну
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ТУ У 15.9-32118529-001-2007 «Води питні фасовані. Технічні умови» (зі зміною №
І) та ТІ 11.07-32118529-00 І :20 ІЗ «Технологічна інструкція з виробництва води m1тної фасованої», за наданим
заявником зразком відnові:nаЄ вимогам діючого санітарного з ак он одавства Укра їни і за умови
цього висновку може бути вик о ристаний в заявленій сфері застосування.
Хмельницької обл.) згідно з

дотримання в�1моr �-?
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