Додаток 3
до Вимог щодо ввезення (пересилання) на
митну
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продуктів

України

тваринного

харчових

походження,

кормів, сіна, соломи, а також побічних
продуктів

тваринного

походження

та

продуктів їх оброблення, переробки
(пункт 2 підрозділу 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
побічних продуктів тваринного походження
1. Туші та частини туш забитих тварин або, у випадку мисливської
здобичі, туші цілих впольованих тварин або їх частини,

придатні до

споживання людиною відповідно до вимог законодавства України, але не
призначені для споживання людиною у зв’язку із комерційними цілями.
2. Туші та їхні зазначені нижче частини, отримані із туш тварин, які
були забиті на бійні та визнані придатними до забою для споживання людиною
внаслідок передзабійного огляду, або туші цілих тварин та їхні зазначені
нижче частини, що є мисливською здобиччю, впольованою для споживання
людиною відповідно до вимог законодавства України:
туші тварин або частини туш тварин, що визнані непридатними для
споживання людиною відповідно до вимог законодавства України, та щодо
яких не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть
передаватися людині або тварині;
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голови свійської птиці;
шкіри та шкури, включаючи їхні шматки та обрізки, роги та копита,
включаючи фаланги, зап’ясткові та п’ясткові кістки, а також плюснові та
передплюснові кістки, отримані із нежуйних тварин;
щетина свиней;
пір’я.

3. Кров тварин, які не виявили жодних ознак хвороби, що може
передаватись через кров людям або тваринам, отримана із тварин, окрім
жуйних, які були забиті на бійні та внаслідок передзабійного огляду визнані
придатними до забою для споживання людиною відповідно до вимог
законодавства України.
4. Побічні продукти тваринного походження, отримані під час
виготовлення продуктів, призначених для споживання людиною, включаючи
знежирені кістки, шкварки та шлам із центрифуги або сепаратора від
переробки молока.

5. Продукти тваринного походження або харчові продукти, що містять
продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною у
зв’язку із комерційними цілями або внаслідок виробничих, пакувальних або
інших дефектів, які не становлять загрози для здоров’я людей і тварин.
6. Кров, плацента, вовна, пір’я, шерсть, роги, частини копит і сире
молоко, що отримані від живих тварин, які не мали жодних ознак захворювань,
що можуть передаватись людям або тваринам, крім крові жуйних тварин, що
потребують дослідження на губчастоподібну енцефалопатію ВРХ.
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7. Водні організми (гідробіонти) та їхні частини, крім морських ссавців,
у яких не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть
передаватися людині або тварині, виловлені з метою розміщення на ринку.

8. Побічні продукти тваринного походження з водних організмів
(гідробіонтів), виловлених із метою розміщення на ринку, які утворюються під
час виробництва продукції для споживання людиною.

9. Зазначений нижче матеріал, отриманий із тварин, які не мали жодних
ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам:
черепашки та панцирі молюсків і ракоподібних із м’якими тканинами
або м’ясом;
матеріали, отримані із наземних тварин: побічні продукти із інкубатора,
яйця, яйцепродукти, включаючи шкаралупи яєць;
добовий молодняк, забитий для комерційних цілей.

10. Побічні продукти тваринного походження, отримані із водних або
наземних безхребетних тварин, окрім видів, що є збудниками захворювань,
які можуть передаватись людям або тваринам.
11. Туші та/або частини туш гризунів, зайцеподібних хутрових звірів,
крім побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I
і II відповідно до вимог законодавства України про побічні продукти
тваринного походження.
12. Корми для домашніх тварин та корми тваринного походження або
корми, що містять побічні продукти тваринного походження або продукти
оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які не
призначені для годування тварин у зв’язку із комерційними цілями або
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внаслідок виробничних, пакувальних або інших дефектів, які не становлять
загрози для здоров’я людей або тварин.
13. Побічні продукти, отримані із свійської птиці та/або зайцеподібних,
які не виявили жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або
тваринам, забитих на фермі для прямих поставок виробником невеликих
кількостей м’яса свійської птиці та зайцеподібних кінцевому споживачу або
місцевим (локальним) потужностям роздрібної торгівлі, що здійснюють
безпосереднє постачання такого свіжого м’яса кінцевому споживачу.
14. Частини туш забитих тварин, визнані непридатними для споживання
людиною, проте які не уражені жодним із видів захворювань, що можуть
передаватись людям або тваринам, та при цьому отримані з туш, придатних
для споживання людиною відповідно до вимог законодавства України.
15. Хутро, отримане із мертвих тварин, які не мали жодних ознак
захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам.
16. Побічні продукти тваринного походження, що містять забруднюючі
речовини, які перевищують допустимі рівні, встановлені законодавством
України.
17. Продукти тваринного походження, що є непридатними для
споживання людиною у зв’язку із зараженням інфекційними хворобами.
18. Тварини та частини тварин інші, ніж ті, що належать до категорій
побічних продуктів I та ІІІ відповідно до вимог законодавства України про
побічні продукти тваринного походження, які померли іншим чином, ніж
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внаслідок забою для цілей споживання людиною, включаючи тварин, забитих
з метою знищення хвороби.
19. Шкіри та шкури, копита, вовна, роги, шерсть і хутро, отримані з
мертвих тварин, які не мали жодних ознак хвороби, що можуть передаватись
через цей продукт людині або тваринам.

20. Жирова тканина, що отримана із тварин, які не виявляли жодних
ознак хвороби, яка може передаватись через цю тканину людині або тваринам,
та були забиті на бійні та внаслідок передзабійного огляду визнані придатними
до забою для споживання людиною.
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