НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФІРМИ «ВТР»
Фірма «ВТР» володіє наступною нормативною документацією. Якщо Вам необхідні копії нижчевказаних
документів, прохання звертатись до секретаря в Центральний офіс в м. Луцьк за телефонами (0332) 78-97-95,
(0332) 78-43-13, або направити запит на e-mail: office@vtr.com.ua.

№

Найменування нормативної документації

1

Изделия колбасные вареные ТУ У 15.1-00419880-049-2003 от
06.11.2003 г.

2

Колбасы полукопченые и жареные (название согласно Изменения №9)
ТУ У 15.1-20146604-002-2003 от 03.11.2003 г.

3

Напівфабрикати охолоджені та заморожені (назва згідно Зміни №4)
ТУ У 15.1-33381354-001:2006 від 17.04.2006 р.

4

Напівфабрикати в оболонці із тіста з начинками заморожені
ТУ У 15.8-33381354-002:2006 від 17.04.2006 р.

5

Вироби із м’яса та субпродуктів
ТУ У 15.1-33381354-003:2007 від 29.10.2007 р.

6

7

8

9

Ковбаси варено-копчені
ТУ У 15.1-33381354-004:2007 від 15.11.2007 р.
Напівфабрикати м’ясні в маринадах охолоджені, заморожені за
кулінарним призначенням
ТУ У 15.1-33381354-005:2007 від 08.10.2007 р.
Продукти із свинини, яловичини, конини, птиці сирокопчені та
сиров’ялені, ковбаси і ковбаски сирокопчені та сиров’ялені та снеки з
них (назва згідно Зміни №3)
ТУ У 15.1-33381354-006:2007 від 30.10.2007 р.
Продукти із свинини, яловичини, конини та птиці варені, копчено-варені,
варено-запечені, копчено-запечені, запечені, смажені, сирокопчені та
сиров’ялені ТУ У 15.1-33381354-007:2012 від 23.01.2012 р. (на заміну ТУ
У 15.1-33381354-007:2008)

10

Изделия мясосодержащие вареные (название согласно Изменения №4)
ТУ У 15.1-33381354-008:2010 от 5.11.2010 г.

11

Вироби м’ясомісткі напівкопчені
ТУ У 15.1-33381354-009:2011 від 10.11.2011 р.

12

Пресерви із оселедця розробленого і скумбрії розробленої в олії,
соусах, маринадах та заливках (назва згідно Зміни №4)
ТУ У 15.2-20146604-004:2005 від 19.08.2005 р.

13

Ковбаси варені “Корми для домашніх тварин”
ТУ У 10.9-33381354-011:2015

Зміни
№1 от 19.07.2005 г.
№2 от 06.03.2006 г.
№3 от 09.11.2007 г.
№4 от 01.04.2008 г.
№5 от 25.09.2008 г.
№6 от 25.05.2009 г.
№7 от 30.10.2010 г.
№8 от 25.12.2012 г.
№9 от 14.06.2013 г.
№10 от 16.01.2014 г.
№11 от 03.09.2014 г.
№12 от 23.04.2015 г.
№13 от 14.06.2018 г.
№1 от 05.09.2005 г.
№2 от 11.04.2006 г.
№3 от 09.11.2007 г.
№4 от 01.04.2008 г.
№5 от 09.10.2008 г.
№6 от 04.06.2009 г.
№7 от 01.10 2010 г.
№8 от 25.12.2012 г.
№9 от 17.06.2013 г.
№10 от 16.01.2014 г.
№11 от 03.09.2014 г.
№12 от 25.12.2014 г.
№13 от 01.06.2018 г.
№1 від 28.09.2007 р.
№2 від 28.07.2011 р.
№3 від 25.12.2012 р.
№4 від 14.08.2013 р.
№5 від 01.05.2018 р.
№1 від 28.09.2007 р.
№2 від 28.07.2011 р.
№3 від 25.12.2012 р.
№4 від 01.07.2016 р.
№1 від 20.12.2011 р.
№2 від 25.12.2012 р.
№3 від 19.11.2014 р.
№1 від 18.06.2009 р.
№2 від 31.12.2012 р.
№3 від 14.08.2013 р.
№4 від 12.02.2014 р.
№5 від 14.06.2018 г.
№1 від 12.06.2008 р.
№2 від 26.12.2012 р.
№3 від 29.12.2017 р.
№1 від 22.05.2009 р.
№2 від 20.09.2011 р.
№3 від 26.12.2012 р.
№4 від 25.04.2014 р.
№5 від 01.07.2016 р.
№1 від 01.06.2012 р.
№2 від 28.08.2013 р.
№3 від 03.09.2014 р.
№4 від 12.11.2015 р.
№5 від 14.12.2016 р.
№1 от 25.12.2012 г.
№2 от 26.07.2013 г.
№3 от 12.02.2014 г.
№4 от 04.01.2016 г.
№1 від 16.03.2012 р.
№2 від 25.12.2012 р.
№3 від 14.06.2013 р.
№4 від 14.02.2014 р.
№5 від 04.01.2016 р.
№1 від 03.05.2006 р.
№2 від 31.05.2007 р.
№3 від 20.08.2008 р.
№4 від 31.12.2012 р.
№5 від 29.12.2017 р.
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