Контроль за якістю сировини тваринного походження, література

Рекомендована література
Основна література
1. Закон України "Про ветеринарну медицину" від 16.11.2006 року № 361-V.
2. Закон України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення
законодавства про ветеринарну медицину" від 05.12.1996 р. № 569/96-ВР.
3. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 06.09.2005 №2809-IV.
4. Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я
продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів, затверджена
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 №68 та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 21.11.95 за №416/952.
5. Законодавство України про ветеринарну медицину / За редакцією проф. Достоєвського П.П.
та проф. Хоменка В.І. - К.: "Урожай. - 1999.-590 с.
6. О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д. Мельничук та ін. Ветеринарно-санітарна експертиза з
основами технології і стандартизації продуктів тваринництва. - Київ, ТОВ.”Біопром”. – 2005.- 799с.
7. Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та
рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід
проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається
ветеринарне свідоцтво (ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини України від 03.11.98 №16 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за
№761/3201 (у редакції наказу Державного департаменту ветеринарної медицини від 18.11.2003 №87
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2004 за №549/9148, із змінами внесеними
наказом Держдепартаменту ветмедицини від 27.09.2004 №107 та зареєстрованими 04.10.2004 за
№1249/9848).
8. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від
16.06.2004 №71 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за №768/9367.
Допоміжна література
1. Власенко В.В., Кравців Р.Й., Хоменко В.І. та ін. Ветеринарно-санітарна експертиза
сировини та продуктів тваринного походження. За редакцією проф. Власенка В.В. – Вінниця.1999.-509 с.
2. Макаров В.А., Фролов В.П., Шуклин Н.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Под ред. В.А.Макарова. М.: "Агропромиздат", 1991.- 463 с., ил.
3. Макаров В.А. Ветсанэкспертиза пищевых продуктов на рынках и в хозяйствах.
Справочник. – М.: «Колос».-2000.306 с.
4. В.И.Хоменко, В.Я.Шаблий, Н.К.Оксамитний и др. Справочник по ветеринарносанитарной экспертизе пищевых продуктов животноводства. Под ред. В.И.Хоменка К.:
"Урожай".-1989.-352 с.
5. Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги
щодо їх реалізації від 20.04.2004 Наказ N 49.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. №833 "Про затвердження
Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для
проведення досліджень".
7. Державні гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у
продуктах харчування та питній воді", затверджені Головним державним санітарним лікарем
України 25 червня 1997р.
8. Директива ЕЭС (96/23/ЕС) от 29 апреля 1996 года, о мерах по контролю отдельных
веществ и их остаточного содержания в не забитых животных и продуктах животного
происхождения, принятая в отмену действия Директив 85/187/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и
Постановлений 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС.
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9. План державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах
тваринного походження на 2003 рік, затверджений наказом Головного держаного інспектора
ветеринарної медицини України від 16.10.02 №65.
10. "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у
сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному
повітрі, воді водоймищ, грунті" ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.
11. "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"
СанПиН 2.3.2.1078-01, Росія.
12. Методические указания "Порядок и периодичность контроля продовольственного
сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности", МОЗ, 1995.
13. Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють
продукцію з риби та інших водних живих ресурсів від 06.05.2003 Наказ N 197
14. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні
документи. Довідник.-Львів: "Леонорм".-Т. 1.-2000.-283 с.
15. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні
документи. Довідник. - Львів: "Леонорм".-Т.2.-2000.-292 с.
16. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні
документи. Довідник. - Львів: "Леонорм".-Т.3.-2000.-288 с.
Європейські нормативні документи
1. Регулювання (ЕС) 178/2002 від 28.01.2002, що встановлює загальні принципи та вимоги
харчового законодавства, створює Європейський Орган Безпеки харчових продуктів та
встановлює процедури з питань безпечності харчових продуктів.
2. Регулювання (ЕС) 882/2004 від 29.04.2004 щодо офіційного контролю, який
здійснюється щоб гарантувати підтвердження відповідності з кормовим та харчовим
законодавством, правилами здоров’я та благополуччя тварин.
3. Регулювання (ЕС) 854/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює визначені правила
для організації офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для
споживання людиною.
4. Директива Ради 89/662/ЕЕС від 11.12.1989 щодо ветеринарних перевірок при торгівлі в
межах Співтовариства, з метою завершення внутрішнього ринку.
5. Регулювання (ЕС) 852/2004/ЕС від 29 квітня 2004 року щодо гігієни харчових продуктів.
6. Регулювання (ЕС) 853/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює визначені правила
гігієни для продуктів тваринного походження.
7. Регулювання (ЕС) 1774/2002 від 03.10.2002, що встановлює ветеринарно-санітарні
правила для субпродуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.
8. Директива Ради Європи 2001/110/EC від 20 грудня 2001 року відносно меду.
9. Регулювання (ЕС) 1935/2004 від 27.10.2004 щодо матеріалів та предметів, які призначені
для контактування з харчовими продуктами.
10. Директива Комісії 2002/72/ЕС від 06.08.2002 щодо пластикових матеріалів та предметів,
які призначені для контактування з харчовими продуктами.
11. Директива Комісії 84/500/ЕЕС від 15.10.1984 щодо наближення законодавства країн
членів ЄС відносно керамічних предметів, які призначені для контактування з харчовими
продуктами.
12. Директива Комісії 2007/42/ЕЕС від 29.06.2007 щодо матеріалів та предметів,
виготовлених із регенерованої целюлозної плівки, які призначені для контактування з
харчовими продуктами.
13. Директива Ради 2000/13/ЕС від 20.03.2000 щодо наближення законодавства країн членів
ЄС відносно маркування, представлення та рекламування харчових продуктів.
14. Директива Ради 90/496/ЕЕС від 24.09.1990 щодо зазначення харчової цінності на
маркуванні харчових продуктів.
15. Директива Ради 89/396/ЕЕС від 14.06.1989 щодо позначки або маркування, яке вказує на
партію, до якої належить харчовий продукт.
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16. Директива 98/83/ЕЕС від 03.11.1998 щодо якості води, призначеної для споживання
людиною.
17. Директива 2009/54/ЕЕС від 18.06.2009 щодо експлуатації та продажу природної
мінеральної води.
18. Регулювання 1333/2008/ЕС від 16.01.2008 щодо харчових добавок.
19. Регулювання 1334/2008/ЕС від 16.01.2008 щодо ароматизаторів та деяких харчових
інгредієнтів з ароматичними властивостями для використання в та на харчових продуктах.
20. Регулювання (ЕС) 2232/96, що встановлює процедуру Співтовариства для ароматичних
речовин, що використовуються в та на харчових продуктах.
21. Директива Ради 2001/82/ЕС від 06.11.2001, Кодекс Співтовариства щодо ветеринарних
лікарських препаратів.
22. Регулювання Ради (ЕЕС) 470/2009 від 06.05.2009, що встановлює процедуру
Співтовариства для встановлення рівнів залишків фармакологічно-активних речовин в
харчових продуктах тваринного походження.
23. Регулювання Комісії (ЕЕС) 37/2010 від 22.12.2009 щодо фармакологічно-активних
речовин та їх класифікації за максимально допустимими рівнями в харчових продуктах
тваринного походження.
24. Регулювання 396/2005/ЕЕС від 23.02.2005 про максимальні допустимі рівні пестицидів у
та на продуктах харчування та кормах рослинного та тваринного походження.
25. Регулювання Комісії 1881/2006 від 19.12.2006, що встановлює максимально-допустимі
рівні для деяких контамінантів у харчових продуктах.
26. Директива Ради 96/22/ЕС від 29.04.1996 про заборону використання при вирощуванні
тварин деяких речовин, які мають гормональну або тиреостатичну дію, а також бета-агоністів.
27. Директива Ради 96/23/ЕС від 29.04.1996 про заходи моніторингу деяких речовин та їх
залишків у живих тваринах та в продуктах тваринного походження.
28. Регулювання Ради 315/93/ЕЕС від 08.02.1993, що встановлює процедуру Співтовариства
для контамінантів у харчових продуктах.
29. Регулювання (EC) 2073/2005 від 15.11.2005 щодо мікробіологічних критерії для
харчових продуктів.
30. Рішення Комісії 97/747/ЕС від 27.10.1997, що встановлює рівні та частоту відбору
зразків згідно Директиви 96/23, для моніторингу деяких речовин та їх залишків у живих
тваринах та в продуктах тваринного походження.
31. Рішення Комісії 98/179/ЕС від 23.02.1998, що встановлює детальні правила для
офіційного відбору зразків для моніторингу деяких речовин та їх залишків у живих тваринах та
в продуктах тваринного походження.
32. Рішення Комісії 2002/657/ЕС від 14.18.2002 щодо впровадження директиви 96/23/ЕС з
питань ефективності аналітичних методів та інтерпретації результатів.
33. Директива Ради 2002/63/ЕС від 11.07.2002, що встановлює методи відбору зразків для
офіційного контролю залишків пестицидів в- та на продуктах рослинного та тваринного
походження.
34. Регулювання 401/2006/ЕС від 23.02.2006, що встановлює методи відбору проб та методи
аналізу для офіційного контролю рівнів мікотоксинів у харчових продуктах.
35. Регулювання Комісії (EC) від 28 березня 2007 року № 333/2007, що затверджує методи
відбору зразків і методи аналізу для офіційного контролю рівнів свинцю, кадмію, ртуті,
неорганічного олова, 3-MCPD та бензапірену в харчових продуктах.
36. Регулювання Комісії (EC) від 28 березня 2006 року № 1883/2006, що затверджує методи
відбору і методи аналізу для офіційного контролю рівнів діоксинів.
37. Регулювання Комісії (EC) від 23 лютого 2006 року № 1882/2006, що затверджує методи
відбору і методи аналізу для офіційного контролю рівнів нітратів.
38. Директива Ради 1999/2/ЕС від 22.02.1999 про наближення законодавства країн-членів ЄС
щодо харчових продуктів та харчових інгредієнтів, опромінених іонізуючою радіацією.
39. Директива Ради 1999/3/ЕС від 22.02.1999 про встановлення списку Співтовариства
харчових продуктів та харчових інгредієнтів, опромінених іонізуючою радіацією.
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40. Директива Ради 89/398/ЕЕС від 03.05.1989 про наближення законодавства країн-членів
ЄС щодо харчових продуктів призначених для особливих харчових цілей.
41. Директива Комісії 2006/141/ЕЕС про молочні суміші для грудних дітей та немовлят.
42. Директива Комісії 2006/125/ЕС від 05.12.2006 про оброблені злакові харчові продукти та
дитячі харчові продукти для дітей та юнаків.
43. Директива Комісії 96/8/ЕС від 26.02.1996 щодо харчових продуктів, призначених для
використання в дієтичному харчуванні та для зниження ваги.
44. Директива Комісії 1999/21/ЕС від 25.03.1999щодо дієтичних продуктів для спеціальних
лікувальних цілей.
45. Регулювання (ЕС) 1829/2003 від 22.09.2003 щодо генетично модифікованих харчових
продуктів та кормів.
46. Регулювання (ЕС) 1830/2003 від 22.09.2003 щодо простежуваності та маркування
генетично модифікованих організмів та щодо простежуваності харчових продуктів та кормів,
виготовлених із ГМО.
47. Регулювання (ЕС) 258/97 від 27.01.1997 щодо новітніх харчових продуктів та
інгредієнтів.
48. Директива 2001/18/ЕС від 12.03.2001 щодо Обґрунтованого випуску в навколишнє
середовище ГМО.
49. Директива Ради 2008/71/ЕЕС від 15.07.2008 щодо ідентифікації та реєстрації свиней.
50. Регулювання (ЕС) 1760/2000 від 17.07.2000, що встановлює систему ідентифікації та
реєстрації жуйних тварин, маркування яловичини та продуктів із яловичини.
51. Регулювання Комісії 911/2004/ЕС від 29.04.2004 щодо вушних бирок, реєстру
господарств та паспортизації.
52. Директива Ради 96/93/ЕС від 17.12.1996 щодо сертифікації тварин та продуктів
тваринного походження.
53. Регулювання (ЕС) 999/2001 від 22.05.2001, що встановлює правила для запобігання,
контролю та знищення деяких трансмісивних губчастоподібних енцефалопатій.
54. Директива Комісії 2001/89/ЕС від 23.10.2001 про міри Співтовариства при контролі КЧС.
55. Директива Ради 80/1095/ЕЕС від 11.11.1980, що встановлює умови, призначені для
збереження території Співтовариства вільною від КЧС.
56. Директива Ради 2003/85/ЕС від 29.09.2003 про міри Співтовариства при контролі ящуру.
57. Директива Ради 90/423/ЕЕС від 26.06.1990, що впроваджує міри Співтовариства для
контролю ящуру.
58. Директива Ради 92/35/ЕЕС від 29.04.1992, що встановлює правила контролю та заходи
для боротьби з африканською чумою коней.
59. Директива Ради 2005/94/ЕЕС від 20.12.2005 про міри Співтовариства для контролю
грипу птиці.
60. Директива Ради 92/66/ЕЕС від 14.07.1992, що встановлює міри Співтовариства для
контролю хвороби Ньюкасла.
61. Рішення Комісії 91/42/ЕЕС від 08.01.1991, що встановлює критерії, що мають
застосовуватись при складанні планів непередбачених заходів для контролю ящуру.
62. Директива Ради 78/52/ЕЕС від 13.12.1978, що встановлює критерії, для національного
плану для знищення бруцельозу, туберкульозу та ензоотичного лейкозу ВРХ.
63. Директива Ради 91/68/ЕЕС від 28.01.1991 щодо санітарних вимог, що регулюють
торгівлю в Співтоваристві ДРХ.
64. Директива Ради 82/894/ЕЕС від 21.12.0982 щодо повідомлення про хвороби тварин в
межах Співтовариства.
65. Директива 2003/99/ЕС від 17.11.2003 про моніторинг зоонозів та зоонозних агентів.
66. Директива Ради 1999/74/ЕС від 19.07.1999, що встановлює мінімальні стандарти для
захисту курей-несучок.
67. Директива Ради 2008/119/ЕЕС від 18.12.2008, що встановлює мінімальні стандарти для
захисту телят.
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68. Директива Ради 2008/120/ЕЕС від 18.12.2008, що встановлює мінімальні стандарти для
захисту свиней.
69. Директива Ради 98/58/ЕС від 20.07.1998 про захист тварин, які утримуються з
сільськогосподарською ціллю.
70. Регулювання 1/2005/ЕЕС від 22.12.2004 про захист тварин під час транспортування.
71. Регулювання Ради (ЕС) 1255/97 від 25.06.1997 щодо критеріїв Співтовариства, для
контрольних постів.
72. Регулювання 1099/2009/ЕЕС від 24.09.2009 про захист тварин під час забою.
73. Директива Ради 2009/156/ЕЕС від 30.11.2009 щодо санітарних вимог, що регламентують
переміщення та імпорт з третіх країн коней.
74. Директива Ради 97/78/ЕС від 18.12.1997, що встановлює принципи управління
організацією ветеринарних перевірок продуктів, що надходять з третіх країн.
75. Рішення Ради, 90/424/ЕЕС від 26.06.1990 щодо витрат у галузі ветеринарії.
76. Рішення Ради 2006/965/ЕЕС від 19.12.2006 щодо витрат у галузі ветеринарії.
77. Директива Ради 96/43/ЕС щодо фінансування ветеринарних інспекції та контролю живих
тварин і деяких продуктів тваринного походження.
78. Директива Ради 2000/77/ЕС від 14.12.2000, що встановлює принципи, управління
організацією державних інспекції в області годівлі тварин.
Інформаційні ресурси
- http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3377
- http://whereismymilkfrom.com/
- http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/index_en.htm
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