














— забруднені — яйця, які за чистотою шкаралупи не відповідають вимогам, наведеним у таб-
лиці 2, після обробляння мийними засобами, дозволеними центральним органом виконавчої вла-
ди з питань охорони здоров'я України до використання у харчовій промисловості, у належних умо-
вах за наявності відповідного устатковання; 
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11.5.2 Якщо яйця запаковані у спожиткове, а потім у транспортне паковання, треба відбира-
ти зразки відповідно до таблиці 10. 

Т а б л и ц я 10 — Виб ірка яєць у спожитковому пакованні для приймально-здавальних випробовувань 

Кількість яєць 
у партії, шт. 

Кількість паковальних одиниць, 
яку відбирають, % 

Кількість яєць, яку треба перевіряти, 
зі спожиткових паковань, % 

До 180 100 100 

Від 181 до 1800 15 100 

» 1801 » 3600 10 100 

» 3601 » 1 0 8 0 0 5 100 

» 10 801 » 18 000 4 100 

» 18 001 » 36 000 3 100 

» 36 001 » 360 000 1,5 100 

Б ільше ніж 360 000 0,5 100 

11.6 У разі виявлення у партії пошкоджених паковальних одиниць здійснюють повне пересор-
тування яєць усієї партії. 

11.7 У разі виникнення сумнівів щодо свіжості яєць або наявності токсичних елементів на ви-
могу споживача чи контрольного органу здійснюють хімічні і мікробіологічні аналізування. Для ана-
лізування відбирають 10 яєць. 

11.8 Відбирання зразків яєць промислового виробництва та дослідження їх у державних ла-
бораторіях ветеринарної медицини на якість та безпечність проводять відповідно до чинного по-
рядку, встановленого правилами [16], але не рідше ніж один раз на місяць. 

11.9 Після проведення випробовувань яйця з непошкодженою шкаралупою приєднують до партії. 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
12.1 Виробник гарантує відповідність якості харчових яєць вимогам цього стандарту за умо-

ви дотримання правил транспортування та зберігання. 

12.2 Гарантійний термін зберігання харчових яєць — згідно з 9 . 2 . 2 , не враховуючи дня зне-
сення. 

12.3 Рекомендований термін продажу — не пізніше ніж за 3 дні до закінчення гарантійного 
терміну зберігання. 
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