
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 

 

  
 

Товарний знак виробника 1 ТМ «Шостка» 2 ТМ «Ферма» 3 ТМ «Комо 

Назва продукту Сир плавлений  «Дружба» 40% жиру 

в сухій речовині 

Сир плавлений  «Дружба» 55% 

жиру в сухій речовині 

Сир плавлений  «Дружба» 55% 

жиру в сухій речовині 

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ПАТ «Бель Шостка Україна» 

Адреса виробника і адреса потужностей: 

Україна,41100, Сумська обл.,  м. 

Шостка, вул. Родини Кривоносів,27-А 

ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Юридична адреса виробника: 

Україна, 23600, Вінницька обл., м. 

Тульчин, вул. Полковника Ганжі, 16. 

Адреса виробничих потужностей: 

Україна, 38400, Полтавська обл.,  

смт. Решетилівка, вул. Шевченка, 11 

ПАТ «Дубномолоко» 

Адреса виробника і адреса 

виробничих потужностей: Україна, 

35602, Рівненська обл., м. Дубно, 

вул. Грушевського, 117-А 

 

Маса нетто, г /Ціна,грн.* 90 г / 14,70 грн. 90 г / 16,20 грн. 90 г / 15,20 грн. 

Нормативний документ ТУ У 10.5-00447103-007:2017 

 
ДСТУ 4635:2006 

ТУ У 10.5-05496081-003:2015 

Маркування відповідає відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 

Фізико-хімічні показники: відповідає  

 
відповідає  

 
відповідає  

Масова частка жиру, %: 

за нормативним документом 

заявлено на етикетці,  

фактично  

 

не менше ніж 20 

40,0 

41,4 

 

не менше 20 

55,0 

55,1 

 

не менше 20 

55,0 

55,0 



 

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – лютий 2020 р. 

Результати тестування поширюються тільки на зразки продукції, які піддавались випробуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова частка сорбінової 

кислоти, мг/кг 

- на маркуванні  

- фактично 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

 

 

Зазначено 

304,2 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

Масова частка бензоату 

натрію (в перерахунку на 

бензойну кислоту), мг/кг 

- на маркуванні  

- фактично 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

Ідентифікація жиру 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

 

Примітки 
   



 

 

 

   

Товарний знак виробника 4 ТМ «Білоцерківський» 5 ТМ «Золотий резерв» 6 ТМ «Порада» 

Назва продукту Сир плавлений  «Дружба» 50% жиру 

в сухій речовині 

Сир плавлений  з вітамінами 

«Дружба» 50% жиру в сухій 

речовині 

Сир плавлений  «Дружба» 50% 

жиру в сухій речовині 

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ПП «Білоцерківська агропромислова 

група» 

Адреса виробничих потужностей: 

Україна, 38340, Полтавська обл., 

Великобагачанський район,  с. 

Білоцерківка, вул. Л.Українки, 28 

ПАТ «Бель Шостка Україна» 

Адреса виробника і адреса потужностей: 

Україна,41100, Сумська обл.,  м. 

Шостка, вул. Родини Кривоносів,27-

А 

ПАТ «Новокаховський завод 

плавлених сирів» 
Адреса виробника та виробничих 

потужностей: Україна, 74988, 
Херсонська обл.,  м. Таврійськ, 

м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 
 

Маса нетто, г /Ціна,грн.* 90 г /14,20 грн. 90 г / 15,90 грн. 90 г / 9,50 грн. 

Нормативний документ ДСТУ 4635:2006 ДСТУ 4635:2006 ДСТУ 4635:2006 

Маркування відповідає відповідає 
Не відповідає, 

 оскільки  не зазначено консервант 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 

Фізико-хімічні показники: відповідає  

 

відповідає  

 
не відповідає  

Масова частка жиру, %: 

за нормативним документом 

заявлено на етикетці,  

фактично  

 

не менше  ніж 20 

50,0 

53,7 

 

не менше 20 

50 

55,1 

 

не менше 20 

50 

50,8 



 

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – лютий 2020 р. 

Результати тестування поширюються тільки на зразки продукції, які піддавались випробуванням. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова частка сорбінової 

кислоти, мг/кг 

- на маркуванні  

- фактично 

 

 

Зазначено 

583,6 

 

 

Зазначено 

Менше 301,2 

 

 

Не зазначено 

1303,7 

Масова частка бензоату 

натрію (в перерахунку на 

бензойну кислоту), мг/кг 

- на маркуванні  

- фактично 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

Ідентифікація жиру 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

 

 не відповідає, 

виявлено жир немолочного 

походження в жирі, виділеному з 

продукту, в кількості 13,1% 

 

Примітки 

  Сир плавлений не відповідає 

вимогам нормативних, 

нормативно-правових документів 

та інформації, що зазначена на 

маркуванні, а саме: 

- відсутність інформації про  

консервант, фактично виявлено; 

-  виявлено жир немолочного 

походження в жирі, виділеному з 

продукту 

  



 

 

 

  
Товарний знак 

виробника 

7 ТМ «Козуб продукт» 8 ТМ «Пирятинъ»  

Назва продукту Сир плавлений пастоподібний  «Дружба» 55% жиру в 

сухій речовині 

Сир пастоподібний плавлений  «Дружба» 55% жиру в 

сухій речовині 

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ФО-П Козуб О.С. 

Юридична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Європейська, 

18, кв. 18 

Адреса виробничих потужностей: Україна, 36007, 

м. Полтава, вул. Ковпака, 51-А 

АТ «Пирятинський сирзавод» 

Адреса виробника і адреса виробничих потужностей: 

Україна, 37000, Полтавська обл.,  м. Пирятин, 

вул. Сумська, 1.  

 

Маса нетто, г /Ціна,грн.* 90 г / 12,90 грн. 90 г / 14,59 грн. 

Нормативний документ ТУ У 14275901.020-97 ТУ У 14275901.020-97 

Маркування відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає 

Фізико-хімічні показники 

 
 Не відповідає   Відповідає  

Масова частка жиру, %: 

за нормативним 

документом 

заявлено на етикетці,  

фактично  

 

 

не менше 20 

55 

51,7 

 

 

не менше 20 

55 

55,1 
 



 

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – лютий 2020 р. 

Результати тестування поширюються тільки на зразки продукції, які піддавались випробуванням. 
 

Масова частка сорбінової 

кислоти, мг/кг 

- на маркуванні  

- фактично 

 

 

Не зазначено 

448,7 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

Масова частка бензоату 

натрію (в перерахунку на 

бензойну кислоту), мг/кг 

- на маркуванні  

- фактично 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

 

 

 

Не зазначено 

Менше 3 

Ідентифікація жиру 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

 

Сир плавлений не відповідає вимогам нормативних, 

нормативно-правових документів та інформації, що 

вказана на маркуванні, а саме: 

- відсутність інформації про  консервант, фактично - 

виявлено; 

- фактична масова  частка жиру в сухій речовині 

менш, аніж зазначено на маркуванні. 

В назві сиру вказано «пастоподібний», хоча за 

консистенцією він відноситься до скибкових 

 

В назві сиру вказано «пастоподібний», хоча за 

консистенцією він відноситься до скибкових 

 

 


