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М ІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖ АВН А САНІТАРНО-ЕПІДЕМ ІОЛОГІЧНА СЛУЖ БА

Міністерство охорони здоров'я України 
(назва установи) 

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

253-94-84, 559-29-88

від 2 І_С К і  2013р. № 05.03.02-04/

Вода питна доочищена мАрістей” за ТУ У 15.9-31751545-001-2002 "Вода питна очищена газована і 
негазована. Технічні умови"_______________________________________________________________________________

(об’єкта експертизи)

код за ДКПП: 11.07.11 (15.98.11)___________________________________________________________________________
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Споживання населенням. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю._________________________________
(сфера застосування та реалізації об ’єкта експертизи)

ФОП Граніч С. О., Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Лінійна, 20 (Адреса 
виробництва: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 77/2), тел.: 097 578 57 54, код 
ЄДРПОУ: 2902909415_________________________________ ____________________________________________________

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-шаіІ, \УШ\У)

ФОП Граніч С. О., Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Лінійна, 20, тел.: 097 578 57 54, 
код ЄДРПОУ: 2902909415_________________________________________________________________________________

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-шаіІ, \У\¥Ш )

Продукція вітчизняного виробництва.____________________________________________________________________
(дані про контракт на постачання об ’єкта експертизи в Україну)

Об^єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами ідентифікації, розгляду представлених документів, оцінки ризику для здоров’я населення і 
випробувань наданих зразків об’єкта експертизи, а саме: за фізико-хімічними показниками: водневий показник, 
одиниці рН 6,5 -  8,5; залізо загальне, мг/дм3 < 0,2; загальна жорсткість, ммоль/дм3 < 7,0; загальна лужність, 
ммоль/ дм3 < 6,5; кальцій, мг/дм3 < 130; магній, мг/дм3 < 80; марганець, мг/дм3 < 0,05; сульфати, мг/дм3 < 250; 
сухий залишок, мг/дм3 < 1000; хлориди, мг/дм3 < 250; поліфосфати (за Р04А-3), мг/дм3 < 0,6; цинк, мг/дм3 < 1,0; 
мідь, мг/дм3 < 1,0; хлор залишковий вільний, мг/дм3 -  < 0,05 за санітарно-токсикологічними показниками: 
алюміній, мг/дм3 -< 0 ,1 ;  амоній, мг/дм3 -  < 0,1; кадмій, мг/дм3 -  < 0,001; кремній, мг/дм3 -  < 10,0; миш’як, 
мг/дм3 -  < 0,01; молібден, мг/дм3 -  < 0,07; натрій, мг/дм3 -  < 200; нітрати (за N03), мг/дм3 -  < 10; нітрити, 
мг/дм3 -< 0 ,1 ; ртуть, мг/дм3 -  < 0,0005; свинець, мг/дм3 -  < 0,010; фториди, мг/дм3 -  < 1,5; формальдегід, 
мг/дм3-  < 0,05; перманганатна окиснюваність, мг/дм3 -  < 2,0; поліакриламід залишковий, мг/дм3 -  < 0,2; 
хлороформ, мг/дм3 -< 6 ,0 ;  за вмістом радіонуклідів: цезій (Сз 137), Бк/дм3 -  не більше 2,0; стронцій (8г90), 
Бк/дм3 -  не більше 2,0; за мікробіологічними показники: загальне мікробне число (за температури 37 °С -  24 
год), КУО/см3 -  < 20 (за температури 22 °С -  72 год), КУО/см3 -  < 100; загальні колі форми, КУО/ЮО см3 -  
відсутність; Е.соїі, КУО/ЮОсм3 -  відсутність; ентерококи, КУО/ЮОсм3 -  відсутність; синьогнійна паличка 
(Рзеисіошопаз аеги^іпоза), КУО/ЮО см3 -  відсутність; патогенні ентеробактерії, КУО/дм3 -  відсутність; коліфаги, 
КУО/дм3 -  відс^ність; ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші, в 
10 дм3 -  відсутність згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною” ____________________

(критерії безпеки / показники)


