
Посвідчення якості / Сertificate of Quality № 000 

Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена (пресова) марки «П»  

Sunflower oil refined deodorized winterized (press) grade P 

 
Підприємство-виробник: ТОВ «ТК «ФУРОР», 67330, вул. Цегельна 40, с.Новоселівка, 

Березівський район, Одеська область, Україна. 

           The manufacturer is «TC «FUROR», LLC, 67330,Tsehelna str. 40, Novoselivka village, Berezivskyi 

district, Odessa region, Ukraine 

            
Відповідає вимогам/ Meets the requirements ДСТУ / ISO 10012:2015 

 
№ Назва показників / Name of coefficients Характеристика показників / 

Characteristic of coeficients 

Примітка / 

Note 
1 Сорт / Grade Перший/first  

2 Прозорість / Translucidity Прозора без осаду / Transparent without 

sediment 

 

3 Запах і смак / Smell and taste без стороннього запаху і присмаку/ Smell 

and taste is peculiar to sunflower oil 

 

4 Колірне число, мг йоду, не більше / Color 

number, iodine mg, maximum 
<10мг йоду 

 

 

5 Кислотне число, мг КОН/г, не більше / Acid 

number, mg КОН/g, maximum 

<0,5мгKOH/г 

 

 

6 Масова частка не жирових домішок %, не 

більше / Mass fraction of non-fat mixtures, %, 

maximum 

Відсутність/absence 

 

 

7 М.ч. фосфоровмістких р-н, в перерахунку на 

стеареолеолецитин, %, не більше / Mass fraction 

of phosphorus-containing substances, based on the 

stearooleolecitin, %, maximum 

Відсутність/absence  

8 Масова частка вологи і летких речовин, %, не 

більше / Moisture and volatile matter %, maximum 

<0,10% 

 

 

9 Перекисне число, ммоль активного 

кислороду/кг, не більше / Peroxide number 
mmol of active oxygen /kg, maximum 

<10½ O ммоль/кг 
 

 

10 Залишковий вміст важких металів мг/кг / 

Residual amounts of heavy metals 

 

В межах допустимої норми/ within 

acceptable norms 

 

 

11 Залишковий вміст мікотоксинів мг/кг / Residual 

mycotoxins 

 

В межах допустимої норми/ within 

acceptable norms 

 

 

 

Строк зберігання: 6 місяців для наливної продукції / 24 місяці для фасованої продукції / Shelf life is 6 months 
for Goods in bulk/24 months for packed Goods from date of manufacture. 

Харчова цінність / Food value: 99,85 г. 
Енергетична цінність / Energy value: 899 ккал  

 

 

 

Зав. ПТЛ / Head of production and technical laboratory                              

                                                              

Хімік ПТЛ / Chemist                                                                                       


