


Масло

Спреди

Назва продукту Масло солодковершкове
екстра “Золотава” 82,0%

Масло солодковершкове
селянське “Золотава” 73,0%

Масло солодковершкове
екстра “Золотава” 82,0%

Масло солодковершкове
селянське “Золотава” 73,0%

Жирність, % 82,0 73,0 82,0 73,0
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 0,18 / 20 0,18 / 20 1,0 / 8 1,0 / 8

Розфасовка брикет у фользі брикет у фользі брикет в еколіні брикет в еколіні
Штрих-код 4820041573662 4820041573655 4820041575604 4820041577206
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 60 діб;  

-6˚C до -11˚С − 90 діб;  
-12˚C до -18˚С − 120 діб.

0˚C до -5˚С − 60 діб;  
-6˚C до -11˚С − 90 діб;  

-12˚C до -18˚С − 120 діб.

0˚C до -5˚С − 60 діб;  
-6˚C до -11˚С − 90 діб;  

-12˚C до -18˚С − 120 діб.

0˚C до -5˚С − 60 діб;  
-6˚C до -11˚С − 90 діб;  

-12˚C до -18˚С − 120 діб.

Назва продукту Спред солодковершковий
“Золотава Преміум” 72,5%

Спред солодковершковий
“Золотава Люкс” 72,5%

Спред з какао та цукром  
“Золотава Шоколадна” 62,0%

Жирність, % 72,5 72,5 62,0
Вага, кг 10/20 10/20 5/10
Розфасовка брикет у картонному коробі брикет у картонному коробі брикет у картонному коробі
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 3 місяці; 

-5˚C до -11˚С − 9 місяців;
-11˚C до -18˚С − 12 місяців.

0˚C до -5˚С − 3 місяці; 
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців.

0˚C до -5˚С − 3 місяці; 
-5˚C до -11˚С − 2 місяці;
-11˚C до -18˚С −2 місяці



Сири

Сири

Назва продукту Сир твердий “Російський великий” 
ТМ”Золотава”  круглий

Сир твердий “Російський великий” 
ТМ”Золотава” брусковий

Сир твердий “Сметанковий” 
ТМ”Золотава” круглий

Жирність, % 50 50 50
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 8–9 / 2 4-4,5 / 4 8–9 / 2
Розфасовка круг у полімерній плівці брус у полімерній плівці круг у полімерній плівці
Термін придатності за відносної вологості повітря (80–85%),

за t від 0°С до 6°С – не більше 6  місяців
за відносної вологості повітря (80–85%),
за t від 0°С до 6°С – не більше 6  місяців

за відносної вологості повітря (80–85%),
за t від 0°С до 6°С – не більше 4 місяців

Назва продукту Сир твердий “Фенугрек” з пажитником
ТМ”Золотава” брусковий

Сир твердий “Монтері”  
ТМ”Золотава” брусковий

Сир твердий “Голандський”
ТМ”Золотава” брусковий

Жирність, % 50 45 45
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 2–2,5 / 8 2–2,5 / 4 4-4,5 / 4
Розфасовка брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці
Термін придатності за відносної вологості повітря (80–85%),

за t від 0°С до 6°С – не більше 6  місяців
за відносної вологості повітря (80–85%),
за t від 0°С до 6°С – не більше 6  місяців

за відносної вологості повітря (80–85%),
за t від 0°С до 6°С – не більше 6  місяців



Назва продукту Сир твердий “Буковинський” 
ТМ “Золотава” брусковий

Сир твердий “Гауда” 
ТМ “Золотава” брусковий

Сир твердий “Едам”
ТМ “Золотава”  брусковий

Сир твердий “Король Арчер”
ТМ “Золотава”  брусковий

Жирність, % 45 50 45 50
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 4-4,5 / 4 2–2,5 / 8 2–2,5 / 8 2–2,5 / 8
Розфасовка брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці
Термін придатності за відносної вологості повітря 

(80–85%),за t від 0°С до 6°С – не 
більше 5 місяців

за відносної вологості повітря 
(80–85%), за t від 0°С до 6°С – не 

більше 6 місяців

за відносної вологості повітря 
(80–85%), за t від 0°С до 6°С – не 

більше 6 місяців

за відносної вологості повітря 
(80–85%), за t від 0°С до 6°С – не 

більше 6 місяців

Назва продукту Сир твердий “Дуплет” 
ТМ “Золотава”  брусковий

Сир твердий “Мармуровий”
ТМ “Золотава”  брусковий

Сир твердий “Сметанковий”
ТМ”Золотава” брусковий

Сир твердий “Гном”
ТМ “Золотава”  брусковий

Жирність, % 45 45 50 45
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 2–2,5 / 8 2–2,5 / 8 2–2,5 / 8 1-1,2 / 20
Розфасовка круг у полімерній плівці брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці брус у полімерній плівці
Термін придатності за відносної вологості повітря 

(80–85%), за t від 0°С до 6°С –  
не більше 6  місяців

за відносної вологості повітря 
(80–85%), за t від 0°С до 6°С –  

не більше 6  місяців

за відносної вологості повітря 
(85–90%), за t від -4°С до 0°С – не 

більше 6 місяців

за відносної вологості повітря 
(80–85%), за t від 0°С до 8°С –  

не більше 4 місяців

Сири

Сири



Назва продукту Сир плавлений “Вершковий” 
ТМ “Золотава” 

Сир плавлений “Голандський” 
ТМ “Золотава” 

Сир плавлений “Дружба” 
ТМ “Золотава” 

Сир розсольний“Моцарела”
ТМ “Золотава”  круг

Жирність, % 55 45 50 45
Вага, г / к-сть од. у ящику, шт 70/ 24 70/ 24 70/ 24 0,5 / 12
Розфасовка брикет у фользі з етикеткою брикет у фользі з етикеткою брикет у фользі з етикеткою круг у полімерній плівці
Штрих-код 4820041574225 4820041574249 4820041574232
Термін придатності 0˚C до 4˚С − 120 діб 0˚C до 4˚С − 120 діб 0˚C до 4˚С − 120 діб 0˚C до 6˚С − 60 діб

Плавлені та  
розсольні сири

Масло
Назва продукту Масло солодковершкове екстра  

ТМ “АМСЗ” 82,0%
Масло солодковершкове селянське  

ТМ“АМСЗ” 73,0%
Масло солодковершкове селянське  

ТМ“АМСЗ” 73,0%
Жирність, % 82,0 73.0 73,0
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 0,2 / 20 0,2 / 20 5
Розфасовка брикет в еколіні брикет в еколіні брикет у картонному коробі
Штрих-код 4820041572351 4820041571903
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 60 діб;  

-6˚C до -11˚С − 90 діб;  
-12˚C до -18˚С − 120 діб

0˚C до -5˚С − 60 діб;  
-6˚C до -11˚С − 90 діб;  

-12˚C до -18˚С − 120 діб

0˚C до -5˚С − 3 місяці;  
-6˚C до -11˚С − 9 місяців;  

-12˚C до -18˚С − 12 місяців



Спреди, сумiшiі

Спреди

Назва продукту Спред з какао та цукром 
ТМ“Попільнянське”62,0%

Спред солодковершковий  
ТМ“Попільнянське” 72,5%

Жирність, % 62,0 72,5
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 0,2 / 20 0,2 / 20
Розфасовка брикет у фользі брикет у фользі
Штрих-код 4820041571866 4820041570869
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 3 місяці;

-5˚C до -11˚С − 9 місяці;
-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяці;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців

Назва продукту Спред солодковершковий  
ТМ“Попільнянське” 72,5%

Спред з какао та цукром  
ТМ“Попільнянське” 62,0%

Спред солодковершковий  
ТМ“Попільнянське”72,5%

Жирність, % 72,5 62,0 72,5
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 1,0 / 8 1,0 / 8 0,4 / 20
Розфасовка брикет в еколіні брикет в еколіні брикет в еколіні
Штрих-код
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 3 місяці;

-5˚C до -11˚С − 9 місяці;
-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяці;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяці;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців



Назва продукту Спред солодковершковий  
ТМ“Попільнянське” 82,0%

Спред солодковершковий  
ТМ“Попільнянське” 72,5%

Спред солодковершковий “Оригінальний“
ТМ”Попільнянське” 72,5%

Жирність, % 82,0 72,5 72,5
Вага, кг 10/20 5/10 5/10
Розфасовка брикет у картонному коробі брикет у картонному коробі брикет у картонному коробі
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 3 місяці;

-5˚C до -11˚С − 9 місяців;
-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців

Спреди

Пасти
Назва продукту Паста рослинно-вершкова 

ТМ“Попільнянське” 72,5%
Паста рослинно-вершкова 
ТМ“Попільнянське” 72,5%

Жирність, % 72,5 72,5
Вага, кг 10 5
Розфасовка брикет у картонному коробі брикет у картонному коробі
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 3 місяці;

-5˚C до -11˚С − 9 місяців;
-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців



Пасти
рослинно-вершковi

Пасти
рослинно-вершковi

Назва продукту Паста рослинно-вершкова 
ТМ“Молочна Мрія”  72,5%

Паста рослинно-вершкова 
ТМ“Молочна Мрія”  72,5%

Паста рослинно-вершкова 
ТМ“Молочна Мрія”  71,5%

Жирність, % 72,5 72,5 71,5
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 0,2 / 20 1,0 / 8 1,0 / 8
Розфасовка брикет в еколіні брикет в еколіні брикет в еколіні

Штрих-код 4820041572078
Термін придатності від 0˚C до 5˚С − 4 місяці;

від 0˚C до 6˚С − 3 місяці
від 0˚C до 5˚С − 4 місяці;
від 0˚C до 6˚С − 3 місяці

від 0˚C до 5˚С − 4 місяці;
від 0˚C до 6˚С − 3місяці

Назва продукту Паста рослинно-вершкова 
ТМ“Молочна Мрія”  72,5%

Паста рослинно-вершкова 
ТМ“Молочна Мрія”  71,5%

Жирність, % 72,5 71,5
Вага, кг 5/10 5/10
Розфасовка брикет у картонному коробі брикет у картонному коробі

Термін придатності 0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців



Продукти 
бiлково-жировi

Продукти 
бiлково-жировi

Назва продукту Продукт білково-жировий 
 “Руський класичний” 

ТМ “Молочна Мрія” круглий

Продукт білково-жировий   
“Руський класичний” 

ТМ “Молочна Мрія” брусковий

Продукт білково-жировий 
 “Вершковий”

 ТМ “Молочна Мрія” круглий

Продукт білково-жировий     
“Гауда”

ТМ “Молочна Мрія” брусковий
Жирність, % 50 50 50 50
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 8–9 / 2 4-4,5 / 4 8–9 / 2 2-2,5 / 8
Розфасовка круг у полімерній плівці брус у полімерній плівці круг у полімерній плівці брус у полімерній плівці
Термін придатності за t від 0°С до 8°С та за відносної вологості повітря (80–85% ) – не більше 6 місяців;

за t від 0°С до 4°С та за відносної вологості повітря (85–90% ) – не більше 8 місяців

Назва продукту Продукт білково-жировий 
“Королевський” брусковий

Продукт білково-жировий 
розсільний “Моцарела” ТМ 

“Молочна Мрія” брусковий

Продукт білково-жировий  
розсільний “Моцарела”  ТМ 

“Молочна Мрія” круг

Продукт білково-жировий  
розсільний “Сулугуні”  ТМ 

“Молочна Мрія” круг
Жирність, % 45 45 43 43
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 4–4,5 / 3 1/8 0,5/12 0,5/12
Розфасовка упаковано під вакуумом упаковано під вакуумом упаковано під вакуумом упаковано під вакуумом
Термін придатності за t від 0°С до 6°С та за відносної 

вологості повітря (80–85% ) – 
не більше 60 діб

за t від 0°С до 6°С та за відносної 
вологості повітря (80–85% ) – 

не більше 60 діб

за t від 0°С до 6°С та за відносної 
вологості повітря (80–85% ) – 

не більше 60 діб

за t від 0°С до 6°С та за відносної 
вологості повітря (80–85% ) – 

не більше 60 діб



Назва продукту Продукт молоковмісний сирний 
плавлений “Молочний”  ТМ 

“Молочна Мрія” 

Продукт молоковмісний 
сирний плавлений “Дружній” 

ТМ “Молочна Мрія” 

Продукт молоковмісний сирний 
плавлений “Вершковий Смак” 

ТМ “Молочна Мрія” 

 Крем-сир розсільний “Моцарела”  
туба

Жирність, % 55 45 50 45
Вага, г / к-сть од. у ящику, шт 70/ 24 70/ 24 70/ 24 1 / 8
Розфасовка брикет у фользі з етикеткою брикет у фользі з етикеткою брикет у фользі з етикеткою упаковано під вакуумом
Штрих-код 4820041574355 4820041574263 4820041574256
Термін придатності від 0˚C до 4˚С − 120 діб від 0˚C до 4˚С − 120 діб від 0˚C до 4˚С − 120 діб за t від 0°С до 6°С та за відносної 

вологості повітря (80–85% ) –  
не більше 60 діб

Назва продукту Продукт білково-жировий 
розсільний “Моцарела” 

брусковий

Продукт білково-жировий 
розсільний “Моцарела” туба

D65

Продукт білково-жировий 
розсільний “Моцарела” туба

D80

 Продукт білково-жировий 
розсільний “Моцарела піца”

Жирність, % 45 45 45 45
Вага, г / к-сть од. у ящику, шт 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8
Розфасовка упаковано під вакуумом упаковано під вакуумом упаковано під вакуумом упаковано під вакуумом
Термін придатності за t від 0°С до 6°С та за відносної 

вологості повітря (80–85% ) –  
не більше 60 діб

за t від 0°С до 6°С та за відносної 
вологості повітря (80–85% ) –  

не більше 60 діб

за t від 0°С до 6°С та за відносної 
вологості повітря (80–85% ) –  

не більше 60 діб

за t від 0°С до 6°С та за відносної 
вологості повітря (80–85% ) –  

не більше 60 діб

Продукти молоко- 
вмісні сирні плавлені

Продукти 
бiлково-жировi



Маргарини
Назва продукту Маргарин столовий “Вершковий” 

ТМ“Андрушівське” 72,0%
Маргарин столовий “Сонячний” 

ТМ“Андрушівське” 60,0%
Маргарин столовий “Столичний” 

ТМ“Андрушівське” 60,0%
Жирність, % 72,0 60,0 60,0
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 0,25/20 0,25/20 0,25/20
Розфасовка брикет у фользі брикет у фользі брикет у фользі

Штрих-код 4820041573976 4820041574058 4820041574072
Термін придатності від -20˚C до -10˚С − 365 діб;

від -10˚C до  0˚С − 240 діб;
від 0˚C до 5˚С −180 діб;

від 5˚C до 10˚С − 160 діб

від -20˚C до -10˚С − 365 діб;
від -10˚C до  0˚С − 240 діб;

від 0˚C до 5˚С −180 діб;
від 5˚C до 10˚С − 160 діб

від -20˚C до -10˚С − 365 діб;
від -10˚C до  0˚С − 240 діб;

від 0˚C до 5˚С −180 діб;
від 5˚C до 10˚С − 160 діб

Спреди
Назва продукту Спред  солодковершковий ТМ“Андрушівське” 72,5% Спред  солодковершковий ТМ“Андрушівське” 72,5%
Жирність, % 72,5 72,5
Вага, кг / к-сть од. у ящику, шт 0,2 /20 10/20
Розфасовка брикет у фользі брикет у картонному коробі

Штрих-код 4820041571217
Термін придатності 0˚C до -5˚С − 35 діб;

-5˚C до -11˚С − 60 діб;
-11˚C до -18˚С − 75 діб

0˚C до -5˚С − 3 місяці;
-5˚C до -11˚С − 9 місяців;

-11˚C до -18˚С − 12 місяців



ТОВ “Андрушівський маслосирзавод”,
вул. Лисенка, 10, м. Андрушівка, 

Житомирська область,13400, Україна
тел.: (044) 490-72-01, 490-72-05.

www.amsz.ua


