
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ ЙОГУРТА 

 

  

 

Товарний знак виробника ТМ «Простоквашино» ТМ «Ферма» ТМ «Фругурт» 

Назва продукту Йогурт 1,5% жиру з фруктовим 

наповнювачем «Персик» 

Йогурт питний 1,5% жиру  

з наповнювачем фруктовим 

пастеризованим «Персик» 

Йогурт зі смаком полуниці  

2,5% жиру 

Назва підприємства-виробника, 

місце виготовлення, країна 

ПАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Кременчук, Полтавська обл. 

Підприємство Групи Данон 

ТОВ «Молочна компанія»  

«МІЛК ЛАЙН» 
Адреса виробника:  

Україна, с. Томилівка,  

Білоцерківський р-н, Київська обл. 

Філія ПАТ «Вімм-Білль-Данн 

Україна» - «Харківський молочний 

комбінат» 
Адреса виробничих потужностей:  

Україна,  м. Харків 

Маса нетто 900 г 900 г 400 г 

Нормативний документ ТУ У 15.5-31489175-009:2008 ТУ У 15.5-31984307-008:2007 ТУ У 15.5-00447451-012-2003 

Маркування відповідає відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико-хімічні показники: відповідає  відповідає  відповідає  

Масова частка жиру    

- заявлено на етикетці, % /  

- фактично, % 

 

1,5 

1,8 

 

1,5 

1,8 

 

2,5 

2,5 

Мікробіологічні показники: відповідає відповідає відповідає  

Кількість молочнокислих бактерій 

(Lactobacillus thermophilus та 

Streptococcus thermophilus),  

КУО в 1 см3  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 107 

відповідає 

2,5 х 107 

відповідає 

6,0 х 109 

відповідає 

2,5 х 107 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи)  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 0,1 см3 

не виявлені не виявлені не виявлені 

Патогенні мікроорганізми, зокрема 

бактерії роду Salmonella 

згідно ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 25 см3 

 

не виявлені 

 

не виявлені 

 

 

не виявлені 

 

Staphylococcus aureus  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 1,0 см3  

не виявлені не виявлені не виявлені 

Плісеневі гриби, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає  

менше 10 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 

Дріжджі, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 



 

 

 

 

  
Товарний знак виробника ТМ «Гармонія» ТМ «Дольче» ТМ «Danone» 

Назва продукту Йогурт жирний 2,5% жиру  

з наповнювачем «Чорниця» 

Йогурт з наповнювачем  

«Вишня» 2,5% жиру  

Йогурт питний «Жвавий смак» 

1,5% жиру з фруктовим 

наповнювачем  

«Полуниця-ківі» 

Назва підприємства-виробника, 

місце виготовлення, країна 

ТОВ «Лубенський молочний 

завод» 
Адреса виробника: Україна,  

м. Лубни, Полтавська обл. 

ТОВ «Молочний Дім Україна» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Павлоград,  

Дніпропетровська обл. 

виготовлено на замовлення  

ДП «Лакталіс-Україна» 

 

ТОВ «Данон Дніпро» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Херсон 

Підприємство Групи Данон 

Маса нетто 400 г 290 г 290 г 

Нормативний документ ДСТУ 4343:2004 ТУ У 00447847-001-99 ТУ У 15.5-31489175-011:2008 

Маркування відповідає відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико-хімічні показники: відповідає  відповідає  відповідає  

Масова частка жиру    

- заявлено на етикетці, % /  

- фактично, % 

 

2,5 

2,7 

 

2,5 

2,5 

 

1,5 

1,6 

Мікробіологічні показники: відповідає відповідає відповідає  

Кількість молочнокислих бактерій 

(Lactobacillus thermophilus та 

Streptococcus thermophilus),  

КУО в 1 см3  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 107 

відповідає 

6,0 х 109 

відповідає 

7,0 х 1010 

відповідає 

2,5 х 1010 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи)  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 0,1 см3 

не виявлені не виявлені не виявлені 

Патогенні мікроорганізми, зокрема 

бактерії роду Salmonella 

згідно ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 25 см3 

 

не виявлені 

 

не виявлені 

 

 

не виявлені 

 

Staphylococcus aureus  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 1,0 см3  

не виявлені не виявлені не виявлені 

Плісеневі гриби, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає  

менше 10 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 

Дріжджі, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 



 

 

 

 
 

Товарний знак виробника ТМ «Галичина» ТМ «Яготинський» 

Назва продукту Йогурт питний «Класичний»  

1,0% жиру без цукру 
Йогурт з ароматом персика 1,5% жиру  

Назва підприємства-виробника, 

місце виготовлення, країна 

ПрАТ «Галичина» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Радехів, Львівська обл. 

ПАТ «Яготинський маслозавод» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Яготин, Київська обл. 

Маса нетто 350 г 450 г 

Нормативний документ ТУ У 15.5-19492247-002:2002 ТУ У 15.5-25027034-091-01 

Маркування відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико-хімічні показники: відповідає  відповідає  

Масова частка жиру    

- заявлено на етикетці, % /  

- фактично, % 

 

1,0 

1,0 

 

1,5 

1,6 

Мікробіологічні показники: відповідає відповідає 

Кількість молочнокислих бактерій 

(Lactobacillus thermophilus та 

Streptococcus thermophilus),  

КУО в 1 см3  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 107 

відповідає 

1,1 х 1011 

відповідає 

6,0 х 108 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи)  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 0,1 см3 

не виявлені не виявлені 

Патогенні мікроорганізми,  

зокрема бактерії роду Salmonella 

згідно ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 25 см3 

 

не виявлені 

 

не виявлені 

Staphylococcus aureus  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 1,0 см3  

не виявлені не виявлені 

Плісеневі гриби, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає  

менше 10 

відповідає 

менше 10 

Дріжджі, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 



 

 

 

  

Товарний знак виробника ТМ «Активіа» ТМ «Волошкове поле» 

Назва продукту 
Біфідойогурт питний «Активіа»  

з біфідобактеріями Actiregularis  

Класичний 1,5% жиру 

Біфідойогурт вітамінізований з фруктовим 

наповнювачем «Полуниця-банан» нежирний 

Назва підприємства-виробника, 

місце виготовлення, країна 

ТОВ «Данон Дніпро» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Херсон 

Підприємство Групи Данон 

ПАТ «Юрія» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Черкаси 

Маса нетто 290 г 290 г 

Нормативний документ ТУ У 15.5-31489175-010:2008 ТУ У 15.5-19492247-006-2003 

Маркування відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає 



 

 

 

 

Фізико-хімічні показники: відповідає  відповідає  

Масова частка жиру    

- заявлено на етикетці, % /  

- фактично, % 

 

1,5 

1,5 

 

0,05 

0,9 

Мікробіологічні показники: відповідає відповідає 

Кількість молочнокислих бактерій 

(Lactobacillus thermophilus та 

Streptococcus thermophilus),  

КУО в 1 см3  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 107 

відповідає 

6,0 х 108 

відповідає 

6,0 х 109 

Кількість біфідобактерій 

(Bifidobactericum), КУО в 1  см3 

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 106 

відповідає 

1,8 х 1012 

відповідає 

6,9 х 1011 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи)  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 0,1 см3 

не виявлені не виявлені 

Патогенні мікроорганізми, зокрема 

бактерії роду Salmonella 

згідно ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 25 см3 

 

не виявлені 

 

не виявлені 

Staphylococcus aureus  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 1,0 см3  

не виявлені не виявлені 

Плісеневі гриби, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає  

менше 10 

відповідає 

менше 10 

Дріжджі, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 



 

 

 

   

Товарний знак виробника ТМ «PAOLO» ТМ «Organic Milk» ТМ «Еда из села» 

Назва продукту Йогурт питний 3,2% жиру 

Йогурт жирний питний 

органічний з наповнювачем 

«Чорниця» 2,5% жиру 

Йогурт «Класичний»  

без гомогенізації без цукру  

1,5% жиру 

Назва підприємства-виробника, 

місце виготовлення, країна 

СУІП ТОВ «ВЗТФ «ЄВРО» 
Адреса виробника:  

Україна, с.м.т. Баришівка, Київська обл.. 

ТОВ «Органік Мілк» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Баранівка, Житомирська обл. 

ФО-П Московець С.Б. 
Адреса виробника:  

Україна, с. Старовірівка, 

Нововодолазький р-н, Харківська обл. 

Маса нетто 280 г 470 г 400 г 

Нормативний документ ТУ У 15.5-25422297-004:2011 ДСТУ 4343:2004 ТУ У 15.5-00447451-012-2003 

Маркування відповідає відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає відповідає 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико-хімічні показники: відповідає  відповідає  відповідає  

Масова частка жиру    

- заявлено на етикетці, % /  

- фактично, % 

 

3,2 

3,8 

 

2,5 

2,7 

 

1,5 

2,8 

Мікробіологічні показники: не відповідає не відповідає не відповідає 

Кількість молочнокислих бактерій 

(Lactobacillus thermophilus та 

Streptococcus thermophilus),  

КУО в 1 см3  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 107 

відповідає 

2,5 х 109 

відповідає 

7,0 х 1010 

відповідає 

6,0 х 109 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи)  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 0,1 см3 

виявлені не виявлені виявлені 

Патогенні мікроорганізми, зокрема 

бактерії роду Salmonella 

згідно ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 25 см3 

 

не виявлені 

 

не виявлені 

 

 

не виявлені 

 

Staphylococcus aureus  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 1,0 см3  

не виявлені не виявлені не виявлені 

Плісеневі гриби, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає  

менше 10 

відповідає 

менше 10 

відповідає 

менше 10 

Дріжджі, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає 

менше 10 

не відповідає 

3,5 х 102 

відповідає 

менше 10 



 

 

 

 

 

Товарний знак виробника ТМ «Злагода» ТМ «Заречье» 

Назва продукту Біфідойогурт вітамінізований 1,5% жиру  

з наповнювачем «Яблоко-злаки» 

Йогурт жирний вишневий «Заречье»  

2,5% жиру 

Назва підприємства-виробника, місце 

виготовлення, країна 

ПАТ «Комбінат «Придніпровський» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Дніпро 

ПАТ «Купянський МКК» 
Адреса виробника:  

Україна, м. Куп’янськ, Харківська обл. 

Маса нетто 300 г 500 г 

Нормативний документ ТУ У 15.8-21604587-009:2008 ДСТУ 4343:2004 

Маркування відповідає відповідає 

Упаковка відповідає відповідає 

Фізико-хімічні показники: відповідає  відповідає  



 

 

Масова частка жиру    

- заявлено на етикетці, %  

- фактично, % 

 

1,5 

1,9 

 

2,5 

2,7 

Мікробіологічні показники: не відповідає не відповідає 

Кількість молочнокислих бактерій 

(Lactobacillus thermophilus та Streptococcus 

thermophilus), КУО в 1 см3  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 107 

відповідає 

1,3 х 109 

відповідає 

2,5 х 109 

Кількість біфідобактерій 

(Bifidobactericum), КУО в 1  см3 

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не менше 1 х 106 для біфідойогурту 

відповідає 

2,2 х 1011 
- 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи)  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 0,1 см3 

не виявлені виявлені 

Патогенні мікроорганізми,  

зокрема бактерії роду Salmonella 

згідно ДСТУ 4343:2004  

не дозволено в 25 см3 

 

не виявлені 

 

не виявлені 

Staphylococcus aureus  

згідно  ДСТУ 4343:2004 

не дозволено в 1,0 см3  

не виявлені не виявлені 

Плісеневі гриби, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

відповідає  

менше 10 

відповідає 

менше 10 

Дріжджі, КУО  

згідно  ДСТУ 4343:2004  

в 1 см3 не більше ніж 50 

не відповідає 

2,3 х 102 

не відповідає 

1,0 х 103 


