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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ м/9г?

1.1 Цей стандарт поширюється на напівкопчені ковбаси та ковбаски (далі за текстом —  
ковбаси), що призначені для безпосереднього вживання.

1.2 Вимоги щодо безпечності ковбас, викладено у 5.1.5 —  5.1.7 та розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:
РСТ УРСР 1604-87 Баки (щоковина) свинячі. Технічні умови
РСТ УРСР 1871-79 М'ясо лосів у півтушах та четвертинах. Технічні умови
РСТ УРСР 1872-79 М'ясо диких свиней в тушах та напівтушах. Технічні умови
РСТ УРСР 1873-79 М'ясо оленів в тушах, півтушах та четвертинах. Технічні умови
ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови
ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів 

ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакуванні то
варної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови
ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови 
ДСТУ 3976:2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови 
ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови 
ДСТУ 4285:2004 Кишки. Загальні технічні умови 
ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови
ДСТУ 4424:2005 М'ясна промисловість. Виробництво м'ясних продуктів. Терміни та визна

чення понять
ДСТУ ІЗО 1841-1:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. 

Метод Волхарда
ДСТУ ІЗО 1841-2:2004 М'ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. 

Потенціометричний метод
ДСТУ ІЗО 4134:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту 1_-(+)-глютамінової кис

лоти. Контрольний метод
ДСТУ ІЗО 6465:2003 Кмин цілий. Технічні умови

Видання офіційне
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ДОТУ 130 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонталь
ний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Зіарїіуіососсиз аигеиз та інших видів). 
Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ІЗО 6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонталь
ний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів (ЗіарЬуІососсиз аигеиз та інших видів). 
Частина 2. Метод з використовуванням фібриногену плазми крові кролика для агарового середовища 

ДСТУ ІЗО 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний 
метод виявляння та підраховування Изіегіа топосуіодепез. Частина 1. Метод виявляння

ДСТУ ІЗО 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний 
метод виявляння та підраховування Изіегіа топосуіодепез. Частина 2. Метод підраховування 

ДСТУ ЕМУ 12014-3:2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і/або нітриту. Части
на 3. Спектрометричне визначання нітрату та нітриту в м’ясних продуктах після ферментатив
ного відновлювання нітрату до нітриту

ДСТУ ЕІЧ\/ 12014-4:2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і/або нітриту. Части
на 4. Метод іонообмінної хроматографії (IX) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м’ясних 
продуктах

ДСТУ ЕІЧ 12824-3:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонталь
ний метод виявляння ЗаІтопеІІа

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна 

безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоньї (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

(ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности 

(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природьі. Атмосфера. Правила установлення допустимих вьі- 

бросов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Пра
вила встановлювання дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительньїе металлические. Технические условия (Лінійки ви
мірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М'ясо-яло- 
вичина в півтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия (Глюкоза криста
лічна гідратна. Технічні умови)

ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина —  в тушах. Технические условия (М’ясо-бара- 
нина та козлятина —  в тушах. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода 
питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокисльїй. Технические условия (Натрій азотистокислий. 
Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейньїе хлопчатобумажньїе и синтетические. Технические условия 
(Нитки швацькі бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М’ясо. Свинина 
в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 8558.1-78 Продуктьі мясньїе. Методьі определения нитрита (М’ясні продукти. Ме
тод визначання нітриту)

ГОСТ 9078-84 Поддоньї плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні 
технічні умови)

ГОСТ 9792-73 Колбасньїе изделия и продукти из свининьї, бараниньї, говядиньї и мяса 
других видов убойньїх животньїх и птиц. Правила приемки и методьі отбора проб (Ковбасні вироби 
та продукти зі свинини, баранини, яловичини і м’яса інших видів забійних тварин і птиці. Пра
вила приймання і методи відбирання проб)
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ГОСТ 9793-74 Продуктьі мясньїе. Методьі определения влаги (Продукти м'ясні. Методи 
визначання вологи)

ГОСТ 9957-73 Колбасньїе изделия и продукти из свининьї, бараниньї и говядиньї. Методьі 
определения хлористого натрия (Ковбасні вироби і продукти зі свинини, баранини і яловичи
ни. Методи визначання хлористого натрію)

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасньїе и продукти из мяса. Методьі бактериологического ана- 
лиза (Вироби ковбасні та продукти з м'яса. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 9959-91 Продуктьі мясньїе. Общие условия проведення органолептической оценки 
(Продукти м'ясні. Загальні умови проведення органолептичного оцінювання)

ГОСТ 10444.2-94 Продукти пищевьіе. Метод вьіявления и определения количества 
Зіаріїуіососсиз аигеиз (Продукти харчові. Метод виявляння та визначання кількості Зіаріїуіососсиз 
аигеиз)

ГОСТ 10574-91 Продуктьі мясньїе. Методьі определения крахмала (Продукти м’ясні. Ме
тоди визначання крохмалю)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14961-91 Нитки льняньїе и льняньїе с химическими волокнами. Технические усло

вия (Нитки лляні і лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)
ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеньїй. Технические условия (Часник сушений. Технічні умови) 
ГОСТ 17308-88 Шпагатьі. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)
ГОСТ 17435-72 Линейки чертежньїе. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови) 
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучньїх грузов в транспортних пакетах. Об- 

щие требования (Засоби скріплювання тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні 
вимоги)

ГОСТ 23042-86 Мясо и мясньїе продукти. Методи определения жира (М’ясо та м’ясні про
дукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основньїе положення (Вхідний контроль 
продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакетьі тарно-штучньїх грузов. Основньїе параметри н размерьі (Пакети 
тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясньїе продукти. Методи определения белка (М’ясо та м'ясні 
продукти. Методи визначання білка)

ГОСТ 26663-85 Пакетьі транспортньїе. Формированне с применением средств пакетиро- 
вания. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням за
собів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Метод определения ртути (Сировина та про
дукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сьірье и продукти пищевьіе. Подготовка проб. Минерализация для опре
деления содержания токсичних злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. 
Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Метод определения мьішьяка (Сировина та 
продукти харчові. Методи визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Методи определения меди (Сировина та 
продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Методи определения свинца (Сировина та 
продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Методи определения кадмия (Сировина та 
продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Метод определения цинка (Сировина та про
дукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометри жидкостньїе стеклянньїе. Общие технические требования. Методьі 
испьітаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистьій. Технические условия (Прянощі. Перець духмя
ний. Технічні умови)

З
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ГОСТ 29048-91 Пряности. Мускатний орех. Технические условия (Прянощі. Мускатний горіх. 
Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черньїй и бельїй. Технические условия (Прянощі. Перець 
чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29052-91 Пряности. Кардамон. Технические условия (Прянощі. Кардамон. Технічні 
умови)

ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красньїй молотьій. Технические условия (Прянощі. Перець 
червоний мелений. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови) 
ГОСТ 29056-91 Пряности. Тмин. Технические условия (Прянощі. Кмин. Технічні умови) 
ГОСТ 29185-91 Продуктьі пищевьіе. Методьі вьіявления и определения количества суль- 

фитредуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості 
сульфітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весьі для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги 
для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Атомно-абсорбционньїй метод определения 
токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання 
токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукти пищевьіе. Методи вьіявления и определения количества бакте- 
рий группьі кишечних палочек (колиформньїх бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння 
та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць 
(від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони 
здоров'я України 09.07.1997

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті і які установлені в ДСТУ 4424, та визна
чення позначених ними понять:

3.1 ковбаса
Виріб із ковбасного фаршу в оболонці, підданий термічному оброблянню до готовності для 

вживання

3.2 ковбаска
Виріб із ковбасного фаршу в оболонці з діаметром батончиків від 20 мм до 45 мм і довжи

ною від 15 см до 25 см, підданий термічному оброблянню до готовності для вживання

3.3 напівкопчена ковбаса
Ковбаса, яка у процесі її  виготовляння піддана, після осаджування, обжарюванню, варін

ню, копченню і сушінню

3.4 ковбасний фарш
Суміш подрібненої м’ясної сировини зі спеціями, прянощами та іншими складниками.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Залежно від складу м’ясної сировини ковбаси випускають різних назв та сортів (вищого, 
першого та другого).

4-? Щоб унеможливити фальсифікування ковбас традиційного асортименту, заборонено 
присвоювати новим видам ковбас традиційні назви, а також використовувати їх назви з дода
ванням окремих слів (наприклад, «нова», «екстра», «прима», «люкс» тощо).

Примітка. До традиційного асортименту відносять загальновідомі назви ковбас, які виготовляють за державними 
та міждержавними стандартами.

4.3 Код продукції, згідно з ДК 016, наведено у додатку А.
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5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Основні показники і характеристики
5.1.1 Ковбаси повинні відповідати вимогам цього стандарту та їх  виробляю ть за техноло

гічною  інструкцією  та рецептурами з дотрим уванням  «С анитарньїх правил для предприятий 
мясной промьіш ленности» [1] та «Инструкции по мойке и проф илактической дезинф екции на 
предприятиях мясной и птицеперерабатьіваю щ ей промьіш ленности» [2], затверджених у вста
новленому порядку.

5.1.2 За органолептичними показниками ковбаси повинні в ідповідати вимогам, наведеним 
у таблиці 1.

Таблиця 1 —  Органолептичні показники

Назва
показника

Характеристика і норма Метод
контролювання

Зовнішній вигляд Поверхня батонів чиста, суха, без плям, злипів, 
пошкоджень оболонки і напливів фаршу

Консистенція Пружна

Вигляд фаршу 
на розрізі

Фарш рівномірно перемішаний, від рожевого до темно- 
червоного кольору, без сірих плям і порожнин та містить 
шматочки сала, свинини, грудинки, жиру яловичого або 
баранячого, баків (щоковини) тощо. Дозволено відхил 
розмірів окремих шматочків на зрізі їх за діагоналлю

Згідно з 
ГОСТ 9959

Смак і запах Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим 
ароматом прянощів і копчення, з запахом часнику або без 

нього, без сторонніх присмаку і запаху

Форма та розмір батонів Батони прямі або злегка зігнуті довжиною від 15 см до 50 см, 
в черевах -  відкручені батончики довжиною від 15 см до 35 см 

або у вигляді кільця чи півкільця з внутрішнім діаметром 
від 5 см до 25 см

Згідно з 
11.2

Товарна відмітка 
батонів (в'язання)

Особиста для кожної з ковбас 
певної назви

Згідно 3 
ГОСТ 9959

5.1.3 За ф ізико-хім ічними показниками ковбаси повинні відповідати вимогам, наведеним 
у таблиці 2.

Таблиця 2 —  Фізико-хімічні показники

Назва
показника Характеристика і норма Метод

контролювання

Масова частка вологи для ковбас, 
%, не більше ніж
—  вищого сорту 48 Згідно з
—  першого сорту 52 ГОСТ 9793
—  другого сорту 55

Масова частка білка, %, 13 Згідно 3
не менше ніж ГОСТ 25011

Масова частка жиру, %,
45 Згідно з

не більше ніж ГОСТ 23042

Масова частка кухонної солі, %, Згідно з ГОСТ 9957
не більше ніж 4,5 або ДСТУ ІЗО 1841-1, 

ДСТУ ІЗО 1841-2

Масова частка нітриту натрію, %, Згідно з ГОСТ 8558.1
не більше ніж 0,005 або ДСТУ ЕМУ 12014-3, 

ДСТУ ЕМУ 12014-4
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Кінець таблиці 2

Назва
показника Характеристика і норма Метод

контролювання

Масова частка крохмалю, %, 
не більше ніж

4,5
Згідно з 

ГОСТ 10574

Температура в товщі батона під час 
випуску в реалізацію, °С

Від Одо 12 Згідно з 11.5

Примітка 1. Масова частка вологи під час виробляння ковбас, %, не більше: «Дрогобицької» —  60, «Прими» —  55, 
«Міської» —  55.
Примітка 2. Масова частка глутамату натрію (за умови його використання) повинна бути не більша ніж 10000 мг/кг.

5.1.4 Вимоги, що характеризують певну ковбасу, за органолептичними (щодо вигляду фаршу 
на розрізі, смаку і запаху, форми, розміру та товарної відмітки (в’язанню) батонів) та фізико- 
хімічними показниками зазначені у додатку В (ковбаси традиційного асортименту) або у техно
логічній інструкції до цього стандарту, затвердженій у встановленому порядку.

5.1.5 За мікробіологічними показниками ковбаси повинні відповідати вимогам, наведеним 
у таблиці 3.

Таблиця 3 —  Мікробіологічні показники

Назва показника Норма
Метод

контролювання

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в 1,0 г продукту Не дозволено
Згідно з ГОСТ 9958 
або ГОСТ 29185, 
або ГОСТ 30518

Сульфітредукувальні клостридії:
—  в 0,01 г продукту
—  для ковбас у вакуумному пакованні в 0,1 г продукту

Не дозволено 
Не дозволено

5іарЬуІососсиз аигеиз в 1,0 г продукту
Не дозволено

Згідно з ГОСТ 10444.2 
або ДСТУ ІЗО 6888-1, 
або ДСТУ ІЗО 6888-2

і.  Мопосу(одепез, в 25 г продукту
Не дозволено

Згідно з ДСТУ ІЗО 11290-1 
або ДСТУ ІЗО 11290-2, 

або 11.6

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду 
ЗаІтопеІІа, в 25 г продукту

Не дозволено Згідно з ГОСТ 9958 
або ДСТУ ЕИ 12824

5.1.6 Вміст токсичних елементів в ковбасах не повинен перевищувати р івнів, передбаче
них МБТ № 5061 [3], наведених у таблиці 4.

Таблиця 4 —  Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів у міліграмах на кілограм продукту

Назва токсичного елемента Гранично допустимі рівні Метод контролювання

Свинець 0,50 Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій 0,05 Згідно з ГОСТ 26933

Ртуть 0,03 Згідно з ГОСТ 26927

Мідь 5,00 Згідно з ГОСТ 26931

Цинк 70,00 Згідно з ГОСТ 26934

Миш’як 0,10 Згідно з ГОСТ 26930

5.1.7 Вміст афлатоксину В ,, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицид ів  в ковба
сах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ № 5061 [3 ] та ДСанПіН 
8.8.1.2.3.4-000 [4].

5.1.8 Вміст радіонуклідів в ковбасах не повинен перевищувати допустимих р івнів, встанов
лених ДР [5]: 137Сз —  200 Бк/кг; 903 г —  20 Бк/кг.
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5.2 Вимоги до сировини та матеріалів
5.2.1 Для виробництва ковбас використовують такі сировину та матеріали:
—  яловичину —  згідно з ГОСТ 779, а також згідно з чинними нормативними документами 

і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
—  яловичину знежиловану вищого сорту —  м’язова тканина без видимих вкраплень спо

лучної та жирової тканин;
—  яловичину знежиловану першого сорту —  м'язова тканина з вмістом сполучної та жиро

вої тканин не більше ніж 6 %;
—  яловичину знежиловану другого сорту —  м’язова тканина з вмістом сполучної та жиро

вої тканин не більше ніж 20 %;
—  яловичину знежиловану односортну —  м’язова тканина з вмістом сполучної та жирової 

тканин не більше ніж 14 %;
—  яловичину знежиловану ковбасну —  м’язова тканина з вмістом сполучної та жирової тканин 

не більше ніж 12 %;
—  свинину —  згідно з ГОСТ 7724, а також згідно з чинними нормативними документами і 

отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
—  свинину знежиловану нежирну —  м’язова тканина з вмістом жирової тканини не більше 

ніж 10 %;
—  свинину знежиловану напівжирну —  м'язова тканина з вмістом жирової тканини від 30 % 

до 50 %;
—  свинину знежиловану жирну —  м’язова тканина з вмістом жирової тканини від 50 % до 85 %;
—  свинину знежиловану односортну —  м’язова тканина з вмістом жирової тканини не більше

ніж ЗО %;
—  свинину знежиловану ковбасну —  м’язова тканина з вмістом жирової тканини не більше 

ніж 60 %;
—  баранину —  згідно з ГОСТ 1935, і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
—  баранину знежиловану односортну —  м'язова тканина з вмістом сполучної та жирової 

тканин не більше ніж 20 %;
—  блоки із м’яса та субпродуктів заморожені —  згідно з чинними нормативними документами;
—  сало ковбасне хребтове та бокове —  згідно з чинними нормативними документами;
—  обрізки сала ковбасного;
—  баки (щоковину) свинячі —  згідно з РСТ УРСР 1604;
—  жир-сирець яловичий (міжм'язовий, підшкірний і щуповий) або баранячий (підшкірний 

чи курдючний) —  згідно з чинними нормативними документами;
—  грудинку свинячу з масовою часткою м’язової тканини не більше ніж 25 % —  згідно 

з чинними нормативними документами;
—  обрізки, отримані після ділення, формування та зачищання продуктів із свинини;
—  м'ясо оленів —  згідно з РСТ УРСР 1873, і отримане після його ділення, обвалювання 

та жилування:
—  м’ясо оленів знежиловане односортне —  м’язова тканина з вмістом сполучної та жиро

вої тканин не більше ніж 20 %;
—  м’ясо лосів —  згідно з РСТ УРСР 1871, і отримане після його ділення, обвалювання та 

жилування:
—  м'ясо лосів знежиловане односортне —  м'язова тканина з вмістом сполучної та жирової 

тканин не більше ніж 20 %;
—  м’ясо диких свиней —  згідно з РСТ УРСР 1872, і отримане після його ділення, обвалю

вання та жилування:
—  м’ясо диких свиней знежиловане односортне —  м’язова тканина з вмістом жирової тка

нини в природному співвідношенні;
—  субпродукти м'ясні оброблені (діафрагму яловичу та свинячу; м’ясну обрізь яловичу та 

свинячу, зокрема обрізки м’яса з язиків) згідно з чинними нормативними документами;
—  м’ясо яловичих та свинячих голів знежиловане;
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—  напівкопчені, варено-копчені, сирокопчені та сиров’ялені ковбаси з виробничими дефек
тами (уламки, з пошкодженою оболонкою, напливами фаршу над оболонкою тощо);

—  сироватку та плазму крові харчові —  згідно з чинними нормативними документами;
—  молоко коров'яче знежирене сухе —  згідно з ДСТУ 4273;
—  казеїнат натрію харчовий —  згідно з чинними нормативними документами;
—  крохмаль картопляний харчовий, не нижче першого сорту —  згідно з ДСТУ 4286;
—  крохмаль кукурудзяний харчовий, не нижче першого сорту —  згідно з ДСТУ 3976;
—  борошно пшеничне, не нижче першого сорту —  згідно з чинними нормативними до

кументами;
'чЛ-'б ілок соєвий та його похідні —  згідно з чинними нормативними документами або закор

донного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;

—  сіль кухонну виварну або кам’яну, самоосадну та осадну, помелів № 0, 1 та 2, не нижче 
першого сорту —  згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830);

—  цукор-пісок —  згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
о —  глюкозу кристалічну гідратну —  згідно з ГОСТ 975;

—  натрій азотистокислий (нітрит натрію) —  згідно з ГОСТ 4197 або особливо чистий ОСЧ 7-3 —  
згідно з чинними нормативними документами;

—  перець чорний або білий —  згідно з ГОСТ 29050;
—  перець червоний молотий —  згідно з ГОСТ 29053;
—  перець духмяний —  згідно з ГОСТ 29045;
—  коріандр —  згідно з ГОСТ 29055;
—  кмин —  згідно з ГОСТ 29056 або ДСТУ ІЗО 6465;
—  горіх мускатний —  згідно з ГОСТ 29048;
—  кардамон —  згідно з ГОСТ 29052;
—  суміші прянощів —  згідно з чинними нормативними документами або суміші закор

донного виробництва за наявності висновку Центрального органу виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я;

V) —  екстракти прянощів та часнику —  згідно з чинними нормативними документами або 
екстракти закордонного виробництва за наявності висновку Центрального органу виконавчої вла
ди у сфері охорони здоров’я;

—  композиції прянощів, пряно-ароматичні та пряно-смакові —  згідно з чинними норматив
ними документами або композиції закордонного виробництва за наявності висновку Централь
ного органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

—  часник свіжий —  згідно з ДСТУ 3233, сушений —  згідно з ГОСТ 16729, заморожений по
дрібнений або консервований кухонною сіллю —  згідно з чинними нормативними документами;

—  глутамат натрію —  згідно з чинними нормативними документами або закордонного ви
робництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Централь
ного органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;

—  аскорбінат натрію —  згідно з чинними нормативними документами або закордонного 
виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Централь
ного органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України;

—  препарати коптильні —  згідно з чинними нормативними документами або закордонно
го виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Цент
рального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України;

—  сировину деревну для копчення продуктів —  згідно з чинними нормативними докумен
тами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологіч
ної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;

—  кишки оброблені: яловичі (круги, стравоходи, череви, синюги), свинячі (гузенки, череви), 
кінські (череви), баранячі (синюги, гузенки, череви) та козячі (череви) —  згідно з ДСТУ 4285;

—  оболонку штучну білкову «Білкозин» та інші штучні оболонки для ковбас —  згідно з чин
ними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку дер
жавної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я України;
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—  матеріали газонепроникні плівкові —  згідно з чинними нормативними документами або 
закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;

—  воду питну —  згідно з ГОСТ 2874;
—  шпагат з луб'яних волокон (0,84; 1,00 ктекс) і віскозний (0,84; 1,00 ктекс) —  згідно з ГОСТ 17308;
—  нитки лляні —  згідно з ГОСТ 14961 і швацькі —  згідно з ГОСТ 6309;
—  скоби, скріпки або кліпси —  згідно з чинними нормативними документами або закор

донного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідем іологічної експертизи 
Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

5.2.2 Ковбаси, залежно від сорту, потрібно виробляти з сировини з дотримуванням обме
жень, наведених у таблиці 5.

Таблиця 5 —  Вимоги до складу сировини

Норма для ковбас
Назва сировини вищого

сорту
першого

сорту
другого
сорту

М’ясна сировина знежилована, %, не менше ніж: 100 90 85

—  яловичина вищого, першого сорту; свинина нежирна, 
напівжирна, жирна; сало ковбасне хребтове та бокове; грудинка 
свиняча, %, не менше ніж 100
—  зокрема яловичина першого сорту, %, не більше ніж 40 — —
—  свинина жирна, сало ковбасне хребтове та бокове, грудинка 
свиняча, %, не більше ніж 40 — —

—  яловичина першого, другого сорту, односортна, ковбасна; 
свинина нежирна, напівжирна, жирна, односортна, ковбасна; 
баранина односортна; сало ковбасне хребтове та бокове; 
фудинка свиняча; жир-сирець яловичий, %, не менше ніж 90

—  зокрема свинина жирна, сало ковбасне хребтове та бокове,
грудинка свиняча, жир-сирець яловичий, %, не більше ніж — 25 —

—  яловичина другого сорту; баранина односортна; свинина 
напівжирна, жирна; сало ковбасне хребтове та бокове; грудинка 
свиняча; жир-сирець яловичий та баранячий; баки (щоковина) 
свинячі; м’ясо яловичих та свинячих голів; діафрагма та м’ясна 
обрізь яловича і свиняча, %, не менше ніж 85

—  борошно пшеничне; крохмаль; продукти білкові гідратовані
(соєві, молочні) та інші види сировини, %, не більше ніж Не дозволено 10 15

5.2.3 Не дозволено виробляти ковбаси із м’яса, що помітно змінило колір на поверхні; 
замороженого більше одного разу; свинини замороженої, що зберігалась більше шести місяців; сала 
з ознаками пожовтіння та осалювання; ковбаси вищого сорту із використанням глутамату натрію.

5.2.4 У сировині, яку використовують для виробництва ковбас, вміст токсичних елементів, 
аф латоксину В-,, нітрозамінів, гормональних препаратів, антибіотиків та пестицидів не пови
нен перевищувати рівнів, встановлених МБТ № 5061 [3] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4].

5.2.5 Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР-97 [5].

5.2.6 Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжу
ють документом про якість із зазначанням показників безпеки. Кожну партію сировини тварин
ного походження слід супроводжувати відповідним ветеринарним документом.

5.2.7 Для визначання відповідності якості сировини та матеріалів проводять вхідне конт
ролювання згідно з ГОСТ 24297.

5.2.8 Дозволено використовувати напівкопчені, варено-копчені, сирокопчені та сиров'ялені 
ковбаси вищого і першого сортів з виробничими дефектами (уламки, з пошкодженою оболон
кою, напливами фаршу над оболонкою, здеформовані батони тощо) звільнені від штучної обо
лонки та подрібнені, у кількості не більш ніж 3 % до маси сировини понад рецептури, під час 
виробництва ковбас першого та другого сортів.
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6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

6.1 Під час виробництва ковбас слід дотримуватись вимог щодо безпеки, які встановлені 
ГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [1] та № 123-5/990-11 [2].

6.2 Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.3 Повітря робочої зони повинно відповідати ГОСТ 12.1.005.

6.4 Пожежна безпека повинна відповідати ГОСТ 12.1.004.
6.5 Контролюють виробничий шум, вібрацію, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 

3.3.6.037 [6] та ДСН 3.3.6.042 [7].

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
7.1 Стічні води від виробництва ковбас потрібно піддавати очищенню і вони повинні відпо

відати СанПиН 4630 [8].

7.2 Охороняють ґрунти від забруднювання побутовими і промисловими відходами відпо
відно до вимог СанПиН 42-128-4690 [9].

7.3 Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

8 МАРКУВАННЯ
8.1 Транспортне маркування здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляцій- 

ного знака «Вантаж, що швидко псується» із зазначанням маси тари.

8.2 Можна не наносити транспортного марковання на багатообігову тару з продукцією, 
що призначена для місцевої реалізації, за умови обов’язкової наявності етикетки з реквізитами, 
зазначеними у 8.3.

8.3 Марковання наносять на одну із торцевих сторін тари за допомогою штампа, трафа
рету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання, з зазначанням:

—  назви та адреси підприємства-виробника, його товарного знака (за наявності), телефо
ну, адреси потужностей виробництва;

—  назви, сорту та складу ковбаси відповідно до рецептури, в порядку переваги складників, 
зокрема харчових добавок, що використовувались під час її виробництва;

—  кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку придатності;
—  номера партії;
—  умов зберігання;
—  маси нетто, брутто;
—  кількості пакувальних одиниць (для розфасованої продукції);
—  інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту —  

додаток Б;
—  позначення цього стандарту.

8.4 Аналогічну етикетку вкладають у тару. В разі виробництва ковбас у маркованій обо
лонці —  можна не вкладати етикетку в тару.

8.5 На кожній одиниці спожиткового паковання ковбас повинна бути етикетка із зазначанням:
—  назви та адреси підприємства-виробника, його товарного знака (за наявності), телефону, 

адреси потужностей виробництва;
—  назви, сорту та складу ковбаси відповідно до рецептури, в порядку переваги складників, 

зокрема харчових добавок, що використовувались під час її виробництва;
—  кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку придатності;
—  номера партії;
—  умов зберігання;
—  маси нетто;
—  інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту —  

додаток Б;
—  штрих-коду ЕАМ —  згідно з ДСТУ 3147;
—  позначення цього стандарту.

8.6 Маркована оболонка ковбас або етикетка чи бандероль, яку прикріпляють на батон, 
повинні мати такі познаки:
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—  назву та адресу підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності), телефон, 
адресу потужностей виробництва;

—  назву, сорт та склад ковбаси відповідно до рецептури, в порядку переваги складників, 
зокрема харчових добавок, що використовувались під час її виробництва;

—  кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
—  умови зберігання;
—  інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту —  

додаток Б;
—  позначення цього стандарту.
8.7 Приклад познаки ковбас під час замовляння; «Ковбаса напівкопчена першого сорту 

 . ДСТУ 4435:2005».
(власна назва)

9 ПАКУВАННЯ

9.1 Ковбаси випускають ваговими або розфасованими.

9.2 Ковбаси фасують під вакуумом в газонепроникні плівкові матеріали та пакети з них згідно 
з чинними нормативними документами або у інші матеріали, що дозволені Центральним орга
ном виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами:

—  цілими батонами масою нетто не більше ніж 5 кг;
—  сервірувальним нарізанням (скибочками) або порційним нарізанням (цілим куском) ма

сою нетто не менше ніж 100 г.

9.3 Граничні мінусові відхили маси нетто пакувальної одиниці ковбас нормують згідно з [10] 
та наведені у таблиці 6.

Таблиця 6 —  Маса нетто та допустимі відхили для пакувальної одиниці ковбас

Номінальне значення маси продукції 
в пакувальній одиниці, г

Значення границі допустимих відхилів 
від номінального значення

% г

Від 100 до 200 включ. 4,5 —

Понад 200 » 300 » — 9,0

» 300 » 500 » 3,0 —

» 500 » 1000 » — 15,0

» 1000 » 5000 » 1,5 —

9.4 Дозволено випускати ковбаси упакованими в яскраво оформлене спожиткове пакован- 
ня, згідно з чинними нормативними документами, дозволене Центральним органом виконавчої 
влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.

9.5 За потреби спожиткове паковання можна оформлювати у вигляді подарункових наборів
із 2— 5 назв ковбас по половині батона або цілими за умови дотримування вимог 10.2.

9.6 Ковбаси пакують в чисті ящики із картону, багатообігову тару (дерев’яну та полімерну), 
а також в тару-устатковання та спеціалізовані контейнери, згідно з чинними нормативними 
документами, та інші види тари, дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охо
рони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами та забезпечують збереженість
і якість продукції. В пакетованому вигляді складають на піддони згідно з ГОСТ 9078.

9.7 Багатообігову тару накривають кришкою або пергаментом, підпергаментом, полімер
ними та іншими матеріалами, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.

9.8 В кожну одиницю транспортної тари пакують ковбасу однієї назви. Пакування ковбас 
різних назв дозволено тільки за погодженням із замовником з відповідним зазначенням в мар- 
кованні і супровідних документах.
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9.9 Маса брутто продукції в багатообіговій тарі повинна бути не більша ніж ЗО кг, маса нетто 
в ящиках із картону —  не більша ніж 20 кг, в контейнерах або тарі-устаткованні —  не більша ніж 250 кг.

9.10 Додаткові вимоги до паковання можна коригувати під час укладання договору або 
контракту.

9.11 У разі реалізації нецілих батонів ковбаси масою не меншою ніж 200 г, зрізані кінці 
батонів повинні бути обгорнуті серветками із целофану, пергаменту, підпергаменту або інши
ми видами паковальних матеріалів, дозволених Центральним органом виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами та перев’язані шпагатом, нит
ками, резиновою обхапкою або упаковані згідно з 9.2.

Кількість нецілих батонів не повинна перевищувати 5 % від маси партії.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Правила транспортування
10.1.1 Ковбаси транспортують всіма видами транспорту в критих транспортних засобах, 

згідно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які чинні на даному виді транс
порту.

10.1.2 В пакетованому вигляді ковбаси транспортують —  згідно з ГОСТ 26663. Засоби 
закріплювання вантажу в транспортні пакети —  згідно з ГОСТ 21650, з основними параметра
ми і розмірами —  згідно з ГОСТ 24597.

10.1.3 Транспортування ковбас без паковання (навалом) та у відкритих автомашинах 
не дозволено.

10.1.4 Ковбаси випускають у реалізацію з підприємства з температурою в товщі батона 
від 0 °С до 12 °С.

10.2 Правила зберігання
10.2.1 Ковбаси зберігають на підприємстві-виробнику та в торговельній мережі за віднос

ної вологості повітря від 75 % до 78 %.
10.2.2 Строк придатності ковбас в підвішеному стані за температури не вищої ніж 20 °С —  

не більше ніж 3 доби.
10.2.3 Строк придатності ковбас в підвішеному стані за температури не вищої ніж 12 °С:
—  ковбас вищого та першого сортів —  не більше ніж 10 діб;
—  ковбас другого сорту —  не більше ніж 5 діб.
10.2.4 Строк придатності ковбас за температури не вищої ніж 6 °С:
—  ковбас вищого та першого сортів —  не більше ніж 15 діб;
—  ковбас другого сорту —  не більше ніж 10 діб.
10.2.5 Строк придатності ковбас за температури від мінус 7 °С до мінус 9 °С:
—  ковбас вищого та першого сортів —  не більше ніж 3 міс.;
—  ковбас другого сорту —  не більше ніж 1 міс.
10.2.6 Строк придатності ковбас, упакованих під вакуумом в плівку цілими батонами, за 

температури не вищої ніж 6 °С —  не більше ніж 25 діб.
10.2.7 Строк придатності ковбас, нарізаних скибочками (сервірувальне нарізання) і упако

ваних під вакуумом в плівку:
—  за температури не вищої ніж 15 °С —  не більше ніж 6 діб;
—  за температури не вищої ніж 8 °С —  не більше ніж 8 діб;
—  за температури не вищої ніж 6 °С —  не більше ніж 12 діб.
10.2.8 Строк придатності ковбас, нарізаних цілим куском (порційне нарізання) і упакова

них під вакуумом в плівку:
—  за температури не вищої ніж 15 °С —  не більше ніж 8 діб;
—  за температури не вищої ніж 8 °С —  не більше ніж 10 діб;
—  за температури не вищої ніж 6 °С —  не більше ніж 15 діб.
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11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Відбирають проби, готують до випробовувань згідно з ГОСТ 9792, ГОСТ 26929.

11.2 Визначають органолептичні показники —  згідно з ГОСТ 9959, розмір батонів —  за до
помогою лінійки згідно з ГОСТ 427 або ГОСТ 17435.

11.3 Визначають масову частку вологи, масову частку білка, масову частку жиру, масову 
частку кухонної солі, масову частку нітриту натрію, масову частку крохмалю згідно з методами, 
зазначеними у таблиці 2.

11.4 Контролюють вміст глутамату натрію згідно з методикою МВ 10.10.1.7 [11] або ДСТУ ІЗО 4134.

11.5 Температуру в товщі продукту вимірюють у центрі батона скляним рідинним (спир
товим) термометром, згідно з ГОСТ 28498, вмонтованим в металеву оправу, напівпровіднико
вим вимірником температури або іншими приладами, за допомогою яких визначають темпе
ратуру, з допустимою похибкою вимірювання ± 1 °С.

11.6 Визначають мікробіологічні показники згідно з методами, зазначеними в таблиці 3 або 
методикою [12].

11.7 Визначають вміст токсичних елементів згідно з методами, зазначеними в таблиці 4 
або згідно з ГОСТ 30178.

11.8 Визначають вміст афлатоксину В, відповідно до вимог № 2273 [13].

11.9 Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [14].

11.10 Контролюють вміст гормональних препаратів відповідно до вимог № 3202 [15].

11.11 Контролюють вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4].

11.12 Контролюють вміст радіонуклідів згідно з методиками, затвердженими у встановле
ному порядку.

11.13 Якість паковання та марковання ковбас перевіряють візуально зовнішнім оглядом.

11.14 Масу ковбас визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точ
ності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повіряльної поділки е < 100 г та допустимою похибкою 
± 1е. Діапазон вимірювань ваг визначають залежно від вимірюваної маси.

Масу нетто розфасованих порцій ковбас визначають на вагах для статичного зважування 
середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329 з ціною повіряльної поділки е < 2 г, та допусти
мою похибкою ± 1е.

11.15 Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми 
метрологічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту та ма
ють відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 Ковбаси приймають партіями. Правила приймання, визначання партії та об’єм вибі
рок —  згідно з ГОСТ 9792.

12.2 Кожну партію ковбас супроводжують документом, що засвідчує якість та безпеку.

12.3 Для перевіряння якості ковбас на відповідність вимогам цього стандарту підприєм- 
ство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.

12.4 Кожна партія ковбас підлягає приймальному контролюванню за органолептичними по
казниками, формою та розміром батонів, товарною відміткою (в’язанням), температурою в товщі 
батона, якістю паковання та марковання, масою нетто.

12.5 Фізико-хімічні (масова частка вологи, кухонної солі, нітриту натрію, крохмалю) та мікро
біологічні (бактерії групи кишкових паличок, сульфітредукувальні клостридії) показники визначає 
виробник періодично, але не рідше одного разу на 10 діб, а також на вимогу контролівної орга
нізації або замовника. Масову частку білка та жиру —  не рідше одного разу на ЗО діб.
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12.6 Масову концентрацію глутамату натрію визначають під час ставлення продукції на 
виробництво.

12.7 Досліджують наявність патогенних мікроорганізмів, Зіаріїуіососсиз аигеиз та 
£.. Мопосуіодепез у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними стан
ціями з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку.

12.7 Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, афлатоксину В1, 
нітрозамінів, пестицидів, гормональних препаратів та радіонуклідів в ковбасах здійснюють згідно
з МР 4.4.4-108 [16].

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність якості напівкопчених ковбас вимогам цього 
стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання, зазначених у розділі 10.

13.2 Строк придатності напівкопчених ковбас —  згідно з вимогами 10.2 цього стандарту.

ДОДАТОК А 
(довідковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО З ДК 016

Таблиця А.1 —  Код ДКПП на ковбаси напівкопчені

Назва продукції Код ДКПП

Ковбаси напівкопчені 15.13.12.153

ДОДАТОК Б 
(довідковий)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ПРО ХАРЧОВУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ 
ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г ПРОДУКТУ

Таблиця Б.1 —  Інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г 
напівкопчених ковбас

Назва ковбас Білок, г, 
не менше ніж

Жир, г, 
не більше ніж

Енергетична 
цінність (калорійність), 

ккал (кДж)

Ковбаси напівкопчені 13 50
200— 550

(840— 2305)

Примітка. Інформаційні дані розраховує виробник відповідно до конкретної рецептури ковбаси.
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ДОДАТОК В 
(ОБОВ’ЯЗКОВИЙ)

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС 
ТРАДИЦІЙНОГО АСОРТИМЕНТУ

Таблиця В.1а —  Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас вищого сорту

Назва
показника

Характеристика і норма для ковбас вищого сорту

Прикарпатська Львівська Дрогобицька Кіровоградська Прима

Вигляд фаршу на 
розрізі

шматочки 
свинини 

напівжирної 
розміром 
від 16 мм 
до 20 мм

Фарш рівном

шматочки 
свинини жирної 
та напівжирної 

розміром 
не більше 
ніж 8 мм

ірно перемішани 
порожнин і міст

шматочки 
свинини 
нежирної 
розміром 
не більше 
ніж 30 мм

й, без сірих плям, 
ить:

шматочки 
свинини жирної 

розміром 
не більше ніж 

10 мм, шматочки 
сала розміром 

не більше 
ніж 6 мм

шматочки 
свинини 

напівжирної 
і грудинки 
розміром 
не більше 
ніж 5 мм

Смак і запах Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, 
копчення, з запахом часнику (за винятком ковбаси Львівської), без сторонніх присмаку

і запаху

Форма, розмір 
і товарна відмітка 
(в'язання) батонів

Кільця 3 
внутрішнім 
діаметром 
від 15 см 
до 20 см, 

з відкруткою 
в центрі 
батона

аб

без поперечних 
перев'язок

о без перев’язок 3 
закріпленої на

Батони прямі 
довжиною в

3 однією 
поперечною 
перев'язкою 

на верхньому 
кінці 

батона

з умови наявнос 
кінцях батона ск

або злегка зігнуті, 
ід 15 см до 50 см

з двома 
поперечними 
перев'язками 
посередині 
батона та 
відрізком 

шпагату на 
нижньому кінці 

батона

гі помаркованої обої 
ріпками чи скобами

без поперечних 
перев'язок, 
з відрізком 
шпагату на 

нижньому кінці 
батона

гіонки,

Масова частка вологи, 
%, не більше ніж 45 45 60* 45 55*

Масова частка білка, 
%, не менше ніж 15 14 13 13 15

Масова частка жиру, 
%, не більше ніж ЗО 35 ЗО 35 ЗО

Масова частка 
кухонної солі, %, 
не більше ніж

3,5

Масова частка нітриту 
натрію, %, 
не більше ніж

0,005

* Дозволено, як вийняток, для ковбас Дрогобицької та Прими.
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Таблиця В.16 —  Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас вищого сорту

Назва
показника

Характеристика і норма для ковбас вищого сорту

Армавірська Таллінська Полтавська Краківська
Мисливські

ковбаски

Вигляд фаршу на 
розрізі

шматочки 
фудинки 
розміром 
не більше

ніж 6 мм

Фарш рівном

шматочки сала 
розміром не 

більше 
ніж 4 мм

ірно перемішани 
порожнин і міст

шматочки 
фудинки 

довжиною від 
25 мм до ЗО мм 
та шириною від 

5 мм до 6 мм 
або шматочки 

розміром 
не більше 
ніж 8 мм

й, без сірих плям, 
ить:

шматочки 
фудинки 
розміром 
не більше 
ніж 6 мм

шматочки сала 
розміром 
не більше 
ніж 4 мм

Смак і запах Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, 
копчення, з запахом часнику, без сторонніх присмаку і запаху

Форма, розмір 
і товарна відмітка 
(в’язання) батонів

Батоні
довж

з однією 
поперечною 
перев’язкою 
на кожному 
кінці батона

або без п€ 
маркованої 

батоь

прямі або злегка 
иною від 15 см до

з однією 
поперечною 
перев'язкою 
на нижньому 
кінці батона

грев'язок за умови 
оболонки, закріпле 
\а скріпками чи скс

зігнуті,
50 см

з однією 
поперечною 
перев’язкою 
посередині 

батона

наявності 
ної на кінцях 
бами

Кільця 
з внутрішнім 

діаметром від 
10 см до 20 см

Відкручені 
батончики 
у вигляді 
сосисок 

довжиною від 
16 см до 20 см

Масова частка вологи, 
%, не більше ніж 42 45 38 42 35

Масова частка білка, 
%, не менше ніж 15 16 15 15 18

Масова частка жиру, 
%, не більше ніж 40 35 45 45 45

Масова частка 
кухонної солі, %, 
не більше ніж

4,5

Масова частка нітриту 
натрію, %, 
не більше ніж

0,005

Таблиця В.2 —  Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас першого сорту

Назва
показника

Характеристика і норма для ковбас першого сорту

Буковинська Яловича Черкаська Міська Одеська Українська Свиняча

Вигляд фаршу на 
розрізі

шматочки 
свинини 

напівжирної 
розміром 
від 8 мм 
до 10 мм

Фарш рівної

шматочки 
жиру 

яловичого 
розміром не 

більше 
ніж 4 мм

иірно переміи

шматочки 
сала 

розміром 
не більше 
ніж 6 мм

ианий, без сір

шматочки 
свинини 

напівжирної 
розміром 
не більше 
ніж 8 мм

их плям, поре

шматочки 
сала 

розміром 
не більше 
ніж 4 мм

)жнин і містит

шматочки 
грудинки 
або сала 
розміром 
не більше 
ніж 6 мм

ь:

шматочки 
свинини 

напівжирної 
розміром 
не більше 
ніж 8 мм

Смак і запах Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, копчення, 
з запахом часнику, без сторонніх присмаку і запаху
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Кінець таблиці В.2

Назва

показника

Характеристика і норма для ковбас першого сорту

Буковинська Яловича Черкаська Міська Одеська Українська Свиняча

Форма, розмір 
і товарна відмітка 
(в’язання) батонів

Батончики 
відкручені 
довжиною 
від 20 см 
до 25 см

3 однією 
поперечною 
перев’язкою 

на ниж
ньому кінці 

батона, 
в черевах —  

відкручені 
батончики 
довжиною 
від 20 см 
до 25 см, 
з однією 

перев'язкою 
на першому 
батончику

або без пе 
закр

Батони п 
довжинс

з двома 
поперечни

ми перев’яз
ками на 

верхньому 
кінці батона 
і однією —  

на ниж
ньому кінці 

батона

грев’язок за у 
зіпленої на кіь

зямі або злег 
>ю від 15 см

з однією 
поперечною 
перев’язкою 

на верх
ньому кінці 
батона та 
відрізком 

шпагату на 
нижньому 

кінці батона

мови наявнос 
щях батона с

са зігнуті, 
о 50 см

з двома 
поперечни

ми перев’яз
ками 

посередині 
батона, 

в черевах —  
кільця 3 

внутрішнім 
діаметром 
від 10 см 
до 15 см

ті помаркова 
кріпками чи с

з однією 
поперечною 
перев'язкою 
на кожному 
кінці батона 
та відрізком 
шпагату на 
нижньому 

кінці батона

ної оболонки, 
кобами

Батончики 
відкручені 
довжиною 
від ЗО см 
до 35 см

Масова частка 
вологи, %, 
не більше ніж

47 49 47 55* 45 43 45

Масова частка 
білка, %, 
не менше ніж

15 13 13 15 14 15 13

Масова частка 
жиру, %, 
не більше ніж

ЗО 25 ЗО 25 40 35 45

Масова частка 
кухонної солі, %, 
не більше ніж

3,5 3,5 3,5 3,0 4,5 4,5 4,5

Масова частка 
нітриту натрію, %, 
не більше ніж

0,005

Масова частка 
крохмалю, %, 
не більше ніж

— 2,5 — — — — —

* Дозволено, як виняток, для ковбаси Міської.

Таблиця В.З —  Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас другого сорту

Назва
показника

Характеристика і норма для ковбас другого сорту

Придніпровська
субпродуктова Тростянецька Закусочна Бараняча Польська

Вигляд фаршу 
на розрізі

Фарш

шматочки баків 
(щоковини) 
розміром 

від 8 мм до 12 мм

рівномірно перемії

шматочки баків 
(щоковини) 
не більше 
ніж 12 мм

ііаний, без сірих плям,

шматочки свинини 
жирної розміром 

не більше 
ніж 12 мм

порожнин і містить:

шматочки сала, 
грудинки або жиру 

баранячого розміром 
не більше ніж 6 мм

Смак і запах Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, 
копчення, з запахом часнику, без сторонніх присмаку і запаху
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Кінець таблиці В.З

Назва

показника

Характеристика і норма для ковбас другого сорту

Придніпровська
субпродуктова

Тростянецька Закусочна Бараняча Польська

Форма, розмір 
і товарна відмітка 
(в’язання) батонів

Батон
ДОВ>

з трьома 
поперечними 
перев'язками 

посередині батона; 
в черевах —  

відкручені 
батончики 

довжиною від 
15 см до 25 см, 

з п’ятьма 
перев’язками 
на першому 
батончику

або Є

и прямі або злегка 
киною від 15 см до

з двома 
поперечними 
перев’язками 
на нижньому 
кінці батона 

і однією —  на 
верхньому кінці 

батона; 
в черевах —  

відкручені 
батончики 
у вигляді 
півкілець 

довжиною 
від 20 см до 

25 см, з однією 
перев’язкою на 

першому 
і останньому 
батончиках

>ез перев’язок за уг 
закріпленої на кін

зігнуті,
50 см

з двома 
поперечними 

перев’язками на 
нижньому кінці 

батона; в черевах —  
відкручені 

батончики довжиною 
від 20 см до 25 см, з 
трьома перев'язками 

на першому 
батончику

иови наявності помарко 
цях батона скріпками ч&

Батончики 
відкручені 

довжиною від 
15 см до 

25 см з двома 
перев'язками 
на першому 
батончику 

або у вигляді 
кілець 

з внутрішнім 
діаметром від 
5 см до 15 см 
та відрізком 

шпагату

ваної оболонки, 
скобами

Батончики 
відкручені 
довжиною 
від 15 см 
до 25 см 
з однією 

перев'язкою 
на першому 
батончику

Масова частка 
вологи, %, 
не більше ніж

52 50 50 47 45

Масова частка 
білка, %, 
не менше ніж

15 15 13 15 15

Масова частка 
жиру, %, 
не більше ніж

ЗО 35 35 45 45

Масова частка 
кухонної солі, %, 
не більше ніж

3,5 3,5 4,0 4,5 4,5

Масова частка 
нітриту натрію, 
%, не більше ніж

0, 005

Масова частка 
крохмалю, %, 
не більше ніж

4,3 2,0 2,0 — —

ДОДАТОК Г 
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1 СП №  3238-85 С анитарньїе правила для предприятий мясной промьіш ленности (Сані

тарні правила для підприємств м’ясної промисловості), затверджені М інм ’ясомолпромом СРСР 
від 05.08.85 №  3238

2 №  123-5/990-11 Инструкция по мойке и проф илактической дезинф екции на предприяти- 
ях мясной и птицеперерабатьіваю щ ей промьіш ленности (Інструкція з миття та проф ілактич
ного дезінф ікування на п ідприємствах м’ясної та птахопереробної промисловості), затвердже
на М інм ’ясомолпромом СРСР від 15.01.85 № 123-5/990-11
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3 МБТ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарньїе нормьі качества про- 
довольственного сьірья и пищевьіх продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості 
продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від 01.08.89 № 5061

4 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000:2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пес
тицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосфер
ному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені МОЗ України від 20.09.2001 № 137

5 ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз-137 і 5г-90 в продуктах харчування та питній 
воді, затверджені МОЗ України від 19.08.97 № 255

6 ДОН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвер
джені МОЗ України від 01.12.99 № 37

7 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ 
України від 01.12.99 № 42

8 СанПиН 4630-88 Санитарньїе правила и нормьі по охране поверхностньїх вод от загряз- 
нения (Санітарні правила і норми по охороні поверхневих вод від забруднення), затверджені 
МОЗ СРСР від 04.07.88 № 4630

9 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарньїе правила содержания территорий населенньїх мест 
(Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР від 05.08.88 
№ 4690

10 Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені 
наказом Держстандарту України від 18.07.1996 № 300

11 МВ 10.10.1.7-99 Методика визначення масової концентрації глутамату натрію у харчо
вих продуктах і харчових добавках методом високоефективної рідинної хроматографії, затверд
жена МОЗ України від 27.12.99

12 МВ Методичні вказівки, організація контролю і методи виявлення бактерії Изіегіа 
топосуіодепез у харчових продуктах, затверджені МОЗ України, 2004 р.

13 № 2273-80 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и опреде- 
лению содержания афлатоксинов в пищевьіх продуктах (Методичні рекомендації з виявляння, 
ідентифікування та визначання вмісту афлатоксинів у харчових продуктах), затверджені МОЗ 
СРСР від 10.12.80 № 2273

14 МВК 4.4.1.011-93 Определение летучих нитрозаминов в продовольственном сьірье 
и пищевьіх продуктах (Визначання летких нітрозамінів у продовольчій сировині та харчових про
дуктах), затверджені МОЗ Російської Федерації від 22.12.93

15 № 3202-85 Инструкция по проведенню ветеринарно-токсикологических, медико-био- 
логических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственньїх животньїх и гигиеничес- 
кой оценки продуктов животноводства (Інструкція із проведення ветеринарно-токсикологічних, 
медико-біологічних досліджувань стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічного 
оцінювання продуктів тваринництва), затверджена МОЗ СРСР № 115-6а

16 МР 4.4.4-108:2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів 
за показниками безпеки, затверджені МОЗ України 02.07.2004 № 329
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КодУКНД 67.120.10
ЗМІНА № 1 ДСТУ 4435:2005
Сторінка 1 
Сторінок 6

КОВБАСИ НАПІВКОПЧЕНІ 
Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ПММ УААН)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспаживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 296 *

Чинна від 2008-04-01

Розділ 2 доповнити нормативними документами:
«ДСТУ 3143-95 М'ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок). Технічні умови
ДСТУ 4421:2005 Сири тверді (український асортимент). Технічні умови
ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови
ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови
ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови
ДСТУ ІЗО 5553:2004 М'ясо та м'ясні продукти. Виявляння поліфосфатів 
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови) 
ГОСТ 7616-85 Сьірь* сьічужньїе твердьіе. Технические условия (Сири сичужні тверді. Технічні умови) 
ГОСТ 9794-74 Продукгьі м я с н ь іє . Методьі определения содержания общего фосфора (Продукти 

м’ясні. Методи визначання вмісту загального фосфору)
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтроваль- 

ний лабораторний. Технічні умови)
ГОСТ 24104-88 Весьі лаборагорньїе общего назначения и образцовьіе. Общие технические усло

вия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)
ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудсвание лабораторнеє стеклянньїе. Типьі, основньїе параметрьі 

и размерьі (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)
ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина а полутушах и четвертинах Технические условия (М’ясо. 

Конина та лошатина в півтушах і четвертинах. Технічні умови);
—  вилучити посилання на нормативні документи: ДСТУ ІЗО 11290-1:2003, ДСТУ ІЗО 11290-2:2003, 

ГОСТ 975-88».
Розділ 3 Визначення терміну 3.2 викласти у новій редакції:
«3.2 ковбаска
Виріб із ковбасного фаршу в оболонці з діаметром батончиків від 10 мм до 45 мм і довжиною від

3 см, підданий термічному оброблянню до готовності для вживання».
Пункт 4.2 викласти в новій редакції:
«4.2 Щоб унеможливити фальсифікування ковбас традиційного асортименту заборонено присво

ювати новим назвам ковбас загальновідомі назви традиційного асортименту, утворювати похідні сло
ва від загальновідомих назв або використовувати ці назви у словосполуках з іншими словами.

Примітка. До традиційного асортименту відносять ковбаси з загальновідомими назвами, які виготовляли за державними та 
міждержавними стандартами*.

Розділ 5 доповнити підпунктом 5.1.1а:
«5.1.1а Ковбаси традиційного асортименту слід виробляти за технологічною інструкцією, пого

дженою з розробником цього стандарту».
Підпункт 5.1.2, таблиця 1, показник «Форма та розмір батонів»:
—  у графі «Характеристика і норма» слова «в черевах —  відкручені батончики довжиною від 15 см 

до 35 см» замінити на: «в черевах та штучній оболонці —  відкручені батончики довжиною від 3 см».

(Продовження зміни див. стор 88)

87



Сторінка 2

Підпункт 5.1.3, таблиця 2:
норму показника «Масова частка вологи для ковбас, %, не більше ніж», першу позицію пере

ліку «48» замінити на «50», другу позицію переліку «52» замінити на «53»;
—  норму показника «Масова частка жиру, %, не більше ніж» «45» замінити на «50»; 

норму показника «Масова частка крохмалю, %, не більше ніж» викласти в новій редакції:
«Масова частка крохмалю, %, не більше ніж:
—  для ковбас першого сорту —  «4,5»;
—  для ковбас другого сорту —  «5,0»;

примітка 1, норму показника «Масова частка вологи під час виробляння ковбас, %, не більше 
ніж» для ковбаси Дрогобицької «60» замінити на «64»;

—  таблицю доповнити приміткою 3 та 4:
«Примітка 3. Масова частка внесеного фосфору в перерахунку на Р20 5 (за умови використання харчових фосфатів) не по

винна перевищувати 0.4 % до готового продукту і П розраховують без враховування природного вмісту фосфору в перерахунку 
на Р3Оа в м'ясній сировині, масова частка якого становить не більше ніж 0.6 %.

Примітка 4. Масова частка кісткових вкраплень не повинна бути більша ніж: 0.2 % для ковбас першого сорту та 0.4 % для 
ковбас другого сорту (у разі використання м’ясної маси) І 0.1 % для ковбас першого сорту та 0.2 % для ковбас другого сорту 
(у разі використання м’яса птиці механічного обвалювання).»

Підпункт 5.1.5, таблиця 3, колонка «Метод контролювання»:
—  вилучити слова «ДСТУ ІЗО 11290-1 або ДСТУ І50  11290-2, або».
Підпункти 5.1.8 та 5.2.5:
—  посилання: «ДР» замінити на «ГН 6.6.1.1-130»;
Підпункт 5.2.1:
—  дев'ятнадцяту позицію переліку викласти в новій редакції:
«жир-сирець яловичий, свинячий та баранячий —  згідно з чинними нормативними документами»;
—  двадцять восьму пбзицію переліку, після слів «діафрагму яловичу та свинячу;» доповнити сло

вами «серце яловиче та свиняче;»;
—  тридцять сьому позицію переліку викласти в новій редакції:
«—  білок соєвий —  згідно з ДСТУ 4595, або його похідні —  згідно з чинними нормативними доку

ментами»;
—  тридцять дев’яту позицію переліку доповнити словами «або ДСТУ 4623»;
—  сорокова позиція переліку «ГОСТ 975» замінити на «ДСТУ 4464»;
—  сорок дев'яту позицію переліку вилучити;
—  п’ятдесята позиція переліку слова «або екстракти закордонного виробництва за наявності вис

новку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я» вилучити;

—  п’ятдесят першу позицію переліку викласти в новій редакції:
«суміші та композиції прянощів, пряно-ароматичні та пряно-смакові —  згідно з чинними норматив

ними документами»;
—  п’ятдесят третя, п’ятдесят п’ята, п’ятдесят шоста, п'ятдесят восьма, п’ятдесят дев’ята, шістде

сят третя позиції переліку вилучити слова «або закордонного виробництва за наявності висновку дер
жавної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони 
здоров'я України»;

—  п'ятдесят четверту позицію переліку викласти в новій редакції:
«—  кислоту аскорбінову харчову та її похідні —  згідно з чинними нормативними документами», 
доповнити позиціями переліку:
—  конину та лошатину —  згідно з ГОСТ 27095 і отриману після ї ї  ділення, обвалювання та жилу- 

вання:
—  конину знежиловану вищого сорту —  м’язова тканина без видимих вкраплень сполучної та жи

рової тканин;
—  конину знежиловану першого сорту —  м’язова тканина з вмістом сполучної та жирової тканин 

не більше ніж 6 %;
—  конину знежиловану другого сорту —  м'язова тканина з вмістом сполучної та жирової тканин 

не більше ніж 20 %;

Зміна N1 1 ДСТУ 4435:2005

(Продовження зміни див. стор 89)

88

Зміна N9 1 Д С ТУ 4435 :20 05

Сторінка З
—  конину знежиловану односортну —  м’язова тканина з вмістом сполучної та жирової тканин не 

більше ніж 14 %;
—  лошатину знежиловану вищого сорту;
—  м’ясо птиці (тушки) —  згідно з ДСТУ 3143, після їх  обвалювання, або м'ясо птиці обвалене —  

згідно з чинними нормативними документами;
—  м'ясо птиці механічного обвалювання —  згідно з чинними нормативними документами;
—  масу м'ясну яловичу, свинячу, баранячу та блоки з м'ясної маси заморожені —  згідно з чинними 

нормативними документами;
—  білково-жирові емульсії —  виготовлені в процесі виробництва;
—  стабілізатори білкові —  згідно з чинними нормативними документами;
—  крупи та крупи екструзійні —  згідно з чинними нормативними документами;
—  сири тверді —  згідно з ДСТУ 4421, ГОСТ 7616 або згідно з чинними нормативними документами;
—  шкурку свинячу —  згідно з чинними нормативними документами, або отриману в процесі вироб

ництва»;
—  добавки композиційні (комплексні, комбіновані) для напівкопчених ковбас —  згідно з чинними 

нормативними документами».
Розділ 5 доповнити підпунктом 5.2.1.а:
«5.2.1.а Дозволено використовувати сировину (зокрема тваринного походження за наявності ве

теринарного документа) та матеріали закордонного виробництва за наявності висновку державної са- 
нітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я 
України, які за показниками якості та безпечності не нижчі вимог 5.2.1».

Підпункт 5.2.2, таблицю 5 викласти в новій редакції:

Таблиця 5

Норма для ковбас

Назва сировини
вищого
сорту

першого
сорту

другого
сорту

М’ясна сировина знежилована. %. не менше ніж: 100 85 75

Яловичина вищого, першого сорту, односортна, ковбасна; свинина 
нежирна, напівжирна, жирна, односортна. ковбасна: конина вищого, 
першого сорту; лошатина вищого сорту;м'ясо птиці; сало ковбасне хребтове 
та бокове; грудинка свиняча. %. не менше ніж 
зокрема:

100

—  яловичини першого сорту. односортноТ, ковбасної. %. не більше ніж 40 — —

—  свинини жирної, ковбасної: сала ковбасного хребтового та бокового, 
грудинки свинячої. %, не більше ніж

50

—  м'яса птиці, %, не більше ніж 10 — —

Яловичина першого, другого сорту, односортна. ковбасна; свинина 
нежирна, напівжирна, жирна, односортна, ковбасна; конина першого сорту, 
односортна; лошатина вищого сорту; баранина одн'осортна; м’ясо птиці; 
сало ковбасне хребтове та бокове, грудинка свиняча; жир-сирець, %, 
не менше ніж 
зокрема:

85

—  свинини жирної, сала ковбасного хребтового та бокового, грудинки 
свинячої, жиру-сирцю, %, не більше ніж

тшт 40

—  м’яса птиці. %. не більше ніж --- 20 —

Яловичина другого сорту; свинина напівжирна, жирна, конина другого сорту, 
односортна; баранина односортна; м'ясо птиці; сало ковбасне хребтове та 
бокове; грудинка свиняча; жир-сирець: баки (щоковина) свиняча; м'ясо 
яловичих та свинячих голів; субпродукти м'ясні оброблені, %. не менше ніж

75

борсшно пшеничне; крохмаль, продукти білкові гідратовані (соєві, молочні) 
та інші види сировини, %. не більше ніж

Не доз
волено

15 25

(Продовження зміни див стор. 90)
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Підпункт 5.2.3 викласти в новій редакції;

ного виробляти ковбаси із м’яса, що помітно змінило колір на поверхні; замороже-
ооженоТ яю/ зб.пігЯ ^  свинини замороженої, яку зберігали більше трьох місяців; яловичини замо

в і ™  є шести місяців; сала -  з ознаками пожовтіння та осалювання,.
—  доповнити підпунктом 5.2.3а;

добавю^іфм^Я виробництва ковбас традиційного асортименту не дозволено використовувати харчові

—  лпо Г 0Г0 ~~ нітРиту натрію, аскорбінової кислоти та її похідних, коптильних препаратів; 

фосфатів  ̂гл)дамату іт^ю ^оптальнйх препараті'10' асіс0р®Н08°г кислоти та 11 похідних, харчових 

зиц Д ^ л е ^  дозволено використовувати добавки компо

відппаіл^пЯппИ̂ ? ,Т п ї)рТУ ПРЯН0Щ' (суміші, екстракти прянощів і їх композиції) в кількісному складі 
в ід п о в ід н о  до рецептури, зазначеної в технологічній інструкції, і аскорбінову кислоту та її похідні;
В КІЛЬКІСНОМУ ґч ^л я п '^в іп п  АРуГ0Г0 С°РТ,В — прянощі (суміші, екстракти прянощів і їх композиції) 

дповідно до рецептури, зазначеної в технологічній інструкції, і харчові фоссЬа- 
ти, аскорбінову кислоту та її похідні, глутамат натрію»

Пункти 6.3, 6.4 та 7.1:
— •після слова «відповідати»доповнити словом: «вимогам»
Пункт 8.1:
—  вилучити слова: «із зазначанням маси тари».
Пункт 8.3 та 8.5, першу позицію переліку викласти в новій редакції* 

п 2 І 330В*  Т3 П0ВН-°Т ^ РЄСИ ' телеФ°нУ виробника, адреси потужностей виробництва», 
д л ї ї  ' 1 пеРшии абзац, першу і другу позицію переліку викласти в новій редакції:

К03баС Та(3б0) ЄТИКЄТКа' ТаСаб0) бандер0ль' яку прикріплюють на батон,

назау та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей виробництва»;
—  третю позицію переліку доповнити словами: «(крім ковбасок)».
Пункт 9.2, друга позиція переліку:
—  значення «100» замінити на «50».
Пункт 9.3, таблиця 6, боковик, перший рядок значення «100» замінити на «50».
Пункт 9.5 викласти в новій редакції:

*9,5 Сп° > ™  паковання можна оформлювати у вигляді наборів з пакуванням 2— 5 назв ковбас 
П°  П0Л0ЄИНІ' аб°  сервірувальним нарізанням. У цьому разі строк придатності' на- 

оору зазначають згідно з найменшим строком придатності ковбаси, яка входить до набору>. 
і іункт 9.6, слова «(дерев»яну та полімерну)» вилучити.
Пункт 10.2 замінити слова «Строк придатності» на «Рекомендований строк придатності».
Підпункт 10.2.6 викласти в новій редакції:

2 6 Рекомендований строк придатності ковбас, які упаковані в плівку під вакуумом або в моди
фікованому газовому середовищі цілими батонами, за температури не вище ніж 6 °С -  не б-льше 25 діб». 

Доповнити підпунктом 10.2.9:

* 10,29 СтР°ки придатності напівкопчених ковбас може встановлювати виробник самостійно (за- 
гЬагх/ваВІД ЯК0СТІ сиР0Вини, рівня технології виробництва, технічних характеристик устатковання, умов 

/  ННЯ< властмвостеи оболонок і пакувальних матеріалів) за умови погодження цих строків Цент-
гтаипапт органом ВИконавчої влади з питань охорони здоров'я та відповідності ковбас вимогам цього 
стандарту за показниками якості і безпечності».

Пункт 11.3 доповнити абзацом:

п і.п^ ^ Г ^ 3̂ Л Н0Г0 Ф°СФ°РУ визначають згідно з ГОСТ 9794 (з урахуванням примітки З
У ‘ ' 150 5553' масову частку кісткових вкраплень —  згідно з методикою, наведе

ною у додатку д».
Пункт 12.5, друге речення викласти в новій редакції:
«Масову частку загального фосфору та кісткових включень —  не рідше одного разу на ЗО діб

масову частку білка та жиру —  не рідше одного разу на квартал».

(Продовження зміни див. стор. 91)
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Пункт 12.7 викласти в новій редакції:
«12.7 Дослідження на наявність патогенних мікроорганізмів, зокрема 8аІтопеІІа, 81арЬуІососси$ 

аигеиз та ^  Мопосуіодепе8, проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміо- 
логічними станціями з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку».

Додаток В:
—  таблиця В. 1а:
—  норму показника «Масова частка вологи, %, не більше ніж»: для ковбаси Дрогобицька «60» за

мінити на «64»;
—  норму показника «Масова частка кухонної солі, %, не більше ніж» для ковбаси Прикарпатська 

«3,5» замінити на «4,5»;
—  таблиця В. 16:
—  норму показника «Масова частка вологи, %, не більше ніж»: для ковбаси Краківська «42» за

мінити на «44»;
—  таблиця В.2:
—  норму показника «Масова частка кухонної солі, %, не більше ніж» для ковбас Буковинська, 

Яловича та Черкаська «3,5» замінити на «4,5».
—  таблиці В.2 та В.З:
—  показник «Форма, розмір і товарна відмітка (в»язання) батонів» для ковбас Яловича, При

дніпровська субпродуктова, Тростянецька та Закусочна слова «в черевах —  відкручені батончики» за
мінити на «в черевах та штучній оболонці —  в'щкручені батончики», для ковбаси Одеська слова «в че
ревах —  кільця» замінити на «в черевах та штучній оболонці —  відкручені кільця»;

Додаток Г, пункти 5 та 12 викласти в новій редакції:
«5 ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137С$ і ®°$г у продуктах харчування та 

питній воді, затверджені МОЗ України 03.05.2006 N2 256
12 МВ Організація контролю і методи виявлення бактерій І_ізІегіа топосуїодепез у харчових про

дуктах та продовольчій сировині, затверджені МОЗ України від 11.08.2006 № 559».
Стандарт доповнити додатком Д:

ДОДАТОК д 
(обов'язковий)

ВИЗНАЧАННЯ МАСОВО! ЧАСТКИ 
КІСТКОВИХ ВКРАПЛЕНЬ

Д.1 Апаратура, матеріали та реактиви
Для визначання масової частки кісткових вкраплень використовують таку апаратуру, матеріали 

і реактиви: ваги лабораторні загальної призначеності —  згідно з ГОСТ 24104; ваги лабораторні технічні —  
згідно з чинними нормативними документами; електроплитку —  згідно з чинними нормативними доку
ментами; шафу сушильну лабораторну електричну з терморегулятором —  згідно з чинними норматив
ними документами; баню водяну —  згідно з чинними нормативними документами; стакани хімічні 
місткістю 500 см3 —  згідно з ГОСТ 25336, лійку скляну діаметром від 4 см до 5 см —  згідно з ГОСТ 25336; 
воду здистильовану —  згідно з ГОСТ 6709; ексикатори —  згідно з ГОСТ 25336; паличку скляну —  згідно
з чинними нормативними документами; папір фільтрувальний лабораторний —  згідно
з ГОСТ 12026; стаканчики для зважування (бюкси) скляні або алюмінієві з кришками діаметром 5 см. 
висотою від 4 см до 5 см —  згідно з ГОСТ 25336; гідроксид калію —  згідно з ГОСТ 24363.

Д.2 Проведення випробовувань
Зразок ковбаси подрібнюють на м’ясорубці з діаметром отворів решітки 2 мм. Беруть наважку ма

сою 100 г з похибкою не більшою ніж 0,05 г, розміщують у хімічному стакані місткістю 500 см3.
До наважки доливають 300 см3 2-відсоткового розчину гідроксиду калію і нагрівають на киплячій 

водяній бані, періодично їх перемішуючи скляною паличкою. Одержаний лужний розчин зі шматочками

(Продовження зм іни див стор. 92)
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м’якушевих тканин, які плавають, зливають (декантацією). Процес повторюють до повного розчинен
ня м’якушевих тканин. Після цього розчин фільтрують через паперовий фільтр (заздалегідь висушений 
разом з бюксом до постійної маси). Осад переносять на фільтр, розміщують разом з фільтром 8 бюкс
і висушують до постійної маси за температури (103 ± 2) °С.

Д.З Опрацювання результатів
Масову частку кісткових вкраплень (X), у відсотках, обчислюють за формулою:

у , . і д о ,
т

де ту —  маса бюкса з висушеним фільтром і кістковими вкрапленнями, г; 
т 2 —  маса бюкса з фільтром, г; 
т  —  маса наважки, г ;
100 —  коефіцієнт перераховування.

. За остаточний результат випробовувань беруть середнє арифметичне результатів трьох паралель
них визначень, дозволена розбіжність яких не повинна перевищувати ± 5 % відносно абсолютного зна
чення.

Обчислювання проводять до 0,01 %.

(ІПС № 10-2007)
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Місце поправки

гч и а и а и у і п а н ю г » V . . . --------------

Надруковано
П овинно бути

С 4, пункт 4 2 ... заборонено присвоювати новим видам 
к о в б а с  традиційні назви, а також викори
стовувати їх назви з додаванням окремих 
слів (наприклад. .Нова", .Екстра*. 'Прима*. 
.Люкс* тощо).
Примітка. ...відносять загальновідомі назви 
ковбас, які виготовляють за державними та 
міждержавними стандартами.

...заборонено присвоювати ковбасам нового 
асортименту традиційні назви, утворювати похід
ні слова від традиційних назв або використовува
ти ці назви у словосполученнях з іншими сло
вами.
Примітка. ...відносять ковбаси з загальновідоми
ми назвами, які виготовляли за державними та 
міждержавними стандартами

(ІПС № 2-2007)


