
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

Варені ковбасні вироби вищого сорту 

 

 

   

Товарний знак 

виробника 
тм «Фарро» тм «Роганський м’ясокомбінат» тм «М’ясопереробна фабрика 

«Алан» 

Назва продукту Ковбаса варена вищого сорту 

«Останкінська» 

«упаковано під вакуумом» 

 

Ковбаса варена вищого сорту 

«Столична» 

«упаковано під вакуумом» 

Ковбаса варена вищого сорту 

«Дитяча» 

«упаковано під вакуумом» 

Рекомендована для харчування дітей 

дошкільного та шкільного віку 

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ПрАТ «Кременчукм’ясо» 

Юридична адреса виробника та 

адреса потужностей: Україна, 

39601, м. Кременчук, Полтавська 

обл., пров. Героїв Бреста, 48 

ТОВ «ВП Роганський м’ясокомбінат» 

Юридична адреса виробника та адреса 

потужностей: Україна, 61172,  

м. Харків, вул. Роганська, 151 

ТОВ «Алан» 

Юридична адреса виробника та 

адреса потужностей: Україна, 49041, 

м. Дніпро, вул. Стартова, 26 

Маса нетто, кг / Ціна, 

грн.* 

0,700 кг та 0,752 кг /156,29 грн. 0,468 кг та 0,446 кг /136,64 грн. 0, 440 кг та 0,408 кг /188,16 грн. 

Нормативний документ ДСТУ 4436:2005 ДСТУ 4436:2005 ДСТУ 4436:2005 

Маркування відповідає  відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 



 

 

Фізико-хімічні показники не відповідає відповідає  не відповідає 

Масова частка жиру 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не більше ніж 17,0 % 

14,8 % 

відповідає 

не більше ніж 30,0 % 

24,3 % 

відповідає 

не більше ніж 20,0 % 

18,0 % 
Масова частка вологи 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

не відповідає  

не більше ніж 68,0 % 

69,5 % 

відповідає  

не більше ніж 58,0 % 

57,6 % 

відповідає 

не більше ніж 68,0 % 

65,3 % 
Масова частка білка 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

не відповідає  

не менше 12,0 % 

11,02 % 

відповідає  

не менше 13,0 % 

13,11 % 

відповідає 

не менше ніж 12,0 % 

12,26 % 

Масова частка крохмалю 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

Масова частка глутамату 

натрію (Е 621, підсилювач 

смаку та аромату) 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

 

 

не дозволяється 

не виявлено 

відповідає  

 

 

не дозволяється 

не виявлено 

не відповідає  

 

 

не дозволяється 

594,6 мг/кг 

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – лютий 2019 р. 

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

 

 

 

 



 

 

 
 

  

Товарний знак  

виробника 
тм «Ювілейний»  тм «М’ясна лавка» тм «Харківський 

м’ясокомбінат» 

Назва продукту Ковбаса варена вищого сорту 

«Молочна» 

упакована в поліамідну ковбасну 

оболонку    

Ковбаса варена вищого сорту 

«Лікарська» 

упакована в поліамідну ковбасну 

оболонку  

Ковбаса варена вищого сорту 

«Дитяча вершкова» 

«упаковано під вакуумом» 

 

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний» 

Юридична адреса виробника та 

адреса потужностей: Україна, 52005, 

смт Слобожанське,  

вул. Мічуріна, 5,  

Дніпропетровський р-н, 

Дніпропетровська обл. 

ТОВ «М’ясна фабрика «Фаворит Плюс» 

Юридична адреса виробника та адреса 

потужностей: Україна, 52005,  

смт Слобожанське,  

вул. Василя Сухомлинського, 76, 

Дніпропетровський р-н, 

Дніпропетровська обл. 

ТОВ «Харківський 

м’ясокомбінат» 

Юридична адреса виробника та 

адреса потужностей: Україна, 

61140, м. Харків,  

проспект Гагаріна, 100 

Маса нетто, г / Ціна, грн.* 0,500 кг та 0,500 кг/162,76 грн. 0,550 кг та 0,550 кг /137,60 грн. 0,542 кг та 0,520 кг /171,95 грн. 

 

Нормативний документ 
ДСТУ 4436:2005 ДСТУ 4436:2005 

ДСТУ 4436:2005 

 

Маркування відповідає відповідає відповідає 

 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 



 

 

Фізико-хімічні показники не відповідає відповідає  не відповідає 

Масова частка жиру 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не більше ніж 22,0 % 

17,3 % 

відповідає 

не більше ніж 22,0 % 

17,4 % 

відповідає 

не більше ніж 17,0% 

11,8 % 

Масова частка вологи 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не більше ніж 67,0 % 

64,6 % 

відповідає 

не більше ніж 67,0 % 

62,9 % 

відповідає 

не більше ніж 70,0 % 

69,9 % 

Масова частка білка 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає  

не менше 12,0 % 

12,07 % 

відповідає  

не менше 13,0 % 

13,19 % 

відповідає  

не менше 12,0 % 

13,73 % 

Масова частка крохмалю 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

Масова частка глутамату 

натрію (Е 621, підсилювач 

смаку та аромату) 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

не відповідає  

 

 

не дозволяється 

378,7 мг/кг 

відповідає 

 

 

не дозволяється 

не виявлено 

не відповідає  

 

 

не дозволяється 

1716,1 мг/кг 

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – лютий 2019 р. 

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

 

 

 

 



 

 

  
Товарний знак виробника тм «Глобино» тм «Ювілейний»  

 

Назва продукту Сосиски вищого сорту  

«Молочні» 

упаковано «під вакуумом». 

Сосиски вищого сорту  

«Дитячі» 

«Упаковано в модифікованому газовому середовищі» 

 

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

Юридична адреса виробника та адреса потужностей:  

Україна, 39000, м. Глобине,  

вул. К. Маркса, 228,  

Полтавська обл. 

ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний»  

Юридична адреса виробника та адреса 

потужностей: Україна, 52005,  

смт Слобожанське, вул. Мічуріна, 5, 

Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл. 

 

Маса нетто, г / Ціна, грн.* 0,270 кг та 0,270 кг /119,30 грн. 

 

0,300 кг та 0,300 кг /128,17 грн. 

Нормативний документ  

ДСТУ 4436:2005 ДСТУ 4436:2005 

Маркування відповідає 

 

відповідає 

Упаковка відповідає 

 

відповідає 



 

 

Фізико-хімічні показники не відповідає не відповідає 

Масова частка жиру 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не більше ніж 28,0 % 

19,7 % 

відповідає 

не більше ніж 17,0 % 

15,6 % 

Масова частка вологи 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не більше ніж 65,0 % 

65,0 % 

відповідає 

не більше ніж 68,0 % 

67,5 % 

Масова частка білка 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не менше ніж 11,0 % 

11,04 % 

відповідає 

не менше ніж 12,0 % 

12,03 % 

Масова частка крохмалю 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

відповідає 

не дозволяється 

не виявлено 

Масова частка глутамату 

натрію (Е 621, підсилювач 

смаку та аромату) 

норма за ДСТУ 4436:2005 

фактично 

не відповідає  

 

 

не дозволяється 

678,9 мг/кг  

не відповідає  

 

 

не дозволяється 

3216,8 мг/кг  

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – лютий 2019 р. 

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


