
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ ТВЕРДИХ СИРІВ 
 

 

   

Товарний знак виробника ТМ «Глобино» ТМ «Ферма» ТМ «Клуб сиру» 

Назва продукту 
Сир твердий «Російський Глобино» 

50% жиру, фасований в середовищі 

інертних газів  

Сир твердий «Сметанковий» 

 50% жиру, фасований  в 

захисному середовищі  

Сир твердий «Вершковий», 

50% жиру фасований  в захисному 

середовищі  

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ТОВ «Глобинський  маслосирзавод»  

Адреса виробника і адреса потужностей: 

Україна,39000, Полтавська обл.,   

м. Глобине, вул. Гагаріна, 3 

ТОВ «Терра Фуд» 

Адреса виробника і адреса виробничих 

потужностей: Україна, 24600, 

Вінницька обл.,  

смт. Крижопіль, вул. К Маркса, 157 

ТОВ «Клуб сиру» 
Адреса виробника: Україна, 01032,  
м. Київ, вул. Саксаганського, 119 

Адреса  виробничих потужностей: 
19000, Черкаська обл., м. Канів,  

вул. Леніна, 195 

Маса нетто, г /Ціна,грн.* 220 г /33,41 грн. 180 г / 32,19 грн. 200 г / 32,49 грн. 

Нормативний документ ТУ У 15.5-0446799-002:2010 ДСТУ 6003:2008 ТУ У 15.5-24220539-001-2004 

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 40 

50,0±1,6 

50,7 

 

не менше 40 

50,0 

54,7 

 

не менше 40 

50,0±1,6 

49,4 

Ідентифікація жиру 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

відповідає 

жиру немолочного походження 

не виявлено 

відповідає 

жиру немолочного походження  

не виявлено 



 

 

 

 

  
Товарний знак виробника ТМ «Комо» ТМ «Звени Гора» 

Назва продукту Сир твердий «Комо Гранде» 50% жиру  

фасований  в захисному середовищі  

Сир твердий «Сметанковий» 50% жиру  

фасований  в середовищі газової суміші  

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

ПАТ «Дубномолоко» 

Адреса виробника і адреса виробничих потужностей: 

Україна, 35602, Рівненська обл., м. Дубно, вул. 

Грушевського, 117-А 

ПАТ «Звенигородський  сироробний 

 комбінат», Адреса виробника і адреса виробничих 

потужностей: Україна, 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, 

вул. К.Маркса, 35-А 

Маса нетто, г /Ціна,грн.* 200 г /34,30 грн. 285 г / 44,40 грн. 

Нормативний документ ТУ У 10.5-05496081-002:2015 ТУ У 15.5-0447818-001-2004 

Маркування відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає 

Фізико-хімічні показники 

 
відповідає  відповідає  

Масова частка жиру, %: 

за нормативним документом 

заявлено на етикетці,  

фактично  

 

не менше 40 

50,0 

51,8 

 

не менше 40 

50,0±2,0 

48,9 

Ідентифікація жиру 
відповідає 

жиру немолочного походження не виявлено 

відповідає 

жиру немолочного походження не виявлено 



 

 

 

 

  
Товарний знак виробника ТМ «Пирятинъ»  ТМ «Добряна» 

Назва продукту Сир твердий  «Звенигородський» 50% жиру фасований  

в середовищі нейтральних газів або їх сумішей  

Сир твердий  «Король Артур» 50% жиру 

фасований  в захисному середовищі  

Назва підприємства-

виробника, місце 

виготовлення, країна 

АТ «Пирятинський сирзавод» 

Адреса виробника і адреса виробничих потужностей: Україна, 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,  

вул. Сумська, 1. 

ПП «КФ «Прометей», філія «Менський сир» 

Адреса виробничих потужностей: Україна 15600,  

Чернігівська обл., м. Мена, вул. Сіверський шлях, 112 

Виготовлено на замовлення ДП «Мілкіленд Україна»,   

адреса замовника: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 

Маса нетто, г /Ціна,грн.* 220 г / 36,46 грн. 200 г /34,30 грн. 

Нормативний документ ТУ У 10.5-00419880-107:2012 ТУ У 15.5-24255176-008-2004- вироблено 

ТУ У 10.5-24255176-028:2013- розфасовано 

Маркування відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає 

Фізико-хімічні показники: 
відповідає  

відповідає  

 

Масова частка жиру, %: 

за нормативним документом 

заявлено на етикетці,  

фактично  

 

не менше 40 

50,0±1,5 

50,9 

 

не менше 40 

50,0±2,0 

49,5 

Ідентифікація жиру 
відповідає 

жиру немолочного походження не виявлено 
відповідає 

жиру немолочного походження не виявлено 



 

 

* Ціни вказані на момент закупки зразків – грудень 2016р. 

Результати тестування поширюються тільки на зразки продукції, які піддавались випробуванням 


