МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САШТАРНО-ЕШДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ЗАТВЕРДЖУЮ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнахо.rокення)
253-94-84, 559-29-88

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від

),j О!!

№ 05.03.02-04/

201sp.

Вода мінеральна лікувальна типу «Нафтуся», виготовлена згідно з ТУ У 18.337-96 «Води мінеральні
лікувальні типу «Нафтусю). Технічні умовю) (із змінами NoNo 1-4)
(об'єкта експерnт1)

код за ДКПП: 11.07
(код за

ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для споживання населенням, оптова та роздрібна торгівля (для реалізації в лікувально-профілактичних
закладах і аптеках). Висновок не може бути використано для реклами споживчих якостей об'єкта
санітарно-епідеміологічної експертизи.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ЕЛАДА)), Україна, 32054, Хмельницька область, Городецький район, с. В. Яромира, тел.: (03851)
9-14-34, моб. 0677643746, код ЄДРПОУ: 32218363.
(краіна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс,

E-mail, WWW)

ТОВ «ЕЛАДА))' Україна, 32054, Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Велика Яромирка, вул. Дружби
народів, 11, тел.: (03851) 9-14-54, код ЄДРПОУ: 32218363.
(заявник екс11ертю11, адреса, місцез11аходження, телефо11, факс,

Е-таіІ, WWW)

вітчизняна продукція
(дані про контракт на nоста•�аиня об'єкта експертизи в У•-раїну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки І показникам:
МБТ і СН № 5061-89 «Медико-биологические требования и санитар�1ь1е нормь1 качества продовольственноrо
сь1рья и пищевь�х продуктов», ГН 6.6.1.1-130-2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів l 37Cs та 90Sr у
продуктах харчування та питній воді", ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови».
(•-р1tтерії безпеки/ показн11ки)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:
зберігати в темних складських приміщеннях при температурі

від 5 градусів С до

20 градусів С. Вживати за

призначенням лікаря.
(особлнвості умов внкористання. застосувашся, зберіган11я, трансnортування. угилізаuіІ, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вода мінеральна лікувальна типу «Нафтуся»,
виготовлена згідно з ТУ У 18.337-96 «Води мінеральні лікувальні типу «Нафтуся». Технічні умови» (із змінами
№№ 1-4), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за

умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: п'ять місяців з дати виготовлення.
Повинні надаватись етикетки згідно з додатком до висновку
(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01.08.2020 р.
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.
Не потребує, вітчизняна продукція
(показники безпеки, які підлягають коюролю на кордоні)

Не потребує, вітчизняна продукція
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з санітарним
законодавством
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санеnіднаrляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної
екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044)
559-25-81
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс,

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

E-mail, WWW)

№ 2238 від 18.09.2015р.

(№ протоколу,

дата його затверлження)

Горваль А.К.

