
ВЕТЕРИНАРИЙ 
(САНІТАРНИЙ) СЕРТИФІКАТ

на рибу та рибопродукти, що 
експортуються в Україну

УЕТЕШЯАК У (8А1ЧІТАКУ) 
СЕКТІ РІСАТЕ

соуєгіп£/гзИ апсі/ізкегу рґО<іисі&/ог 
ехроп ю икгаіпа

Країк* підправлення: Номер для посилань
Соипігу о(<ііц}(хісЬ: Ке/егепсе пиінЬег:
Компетентний орган:
СошреїШ аиікогііу:
Інспекційна служба:
Шоесиоп Шу; УА Ш ОГ ІШ'ЕСТЮУ ВООУ1ІЛЗБЛІИСПЕКДЙ

1, Деталі, що характе ризують рнбопроду»ти і ВеіаіЬ і&піі/уіпх іНе [Ькегу ргойасія
Опис - Вид (наукова назви): 
Омс/іріІОП - $рссіе$ ($скпіі/іс пате):

Ступінь тип переробки: 
8ипе <уг 1ур* о/ргосєзяіпх:

Де га виргібниціва 
(заморожупаняя): 
Ооіе о/рго̂ иаіоп 
(/гее2Іп%):

Тип упйкОвкн: 
Туре о/раскл$іп$

Кількість пакетів: 
УитЬег о/роска&а:

Вага нетто:
N(4 чеці»:

1*атом: і Хипі:
Обнв'ячкояа температура при зберіганні то транспортуванні: і Тетрегаіиге іщиігес/4иіїп% зіога&е ипсі (гитрогі:

II* Країна походження рибопродуктів /  Ргоуепапсе оГ ІізЬсгу рго<1|іС($
Адреса <«> то номер <и) підприємств, які готують або переробляють рибопродукти і уповноважені компетентним органом адійснюиаш експорт 
Л<ііігсіб(а) ап<і питЬег/$) о/ргерагапоп ог ргосахітр езІаЬІізІїтєпф) аиііюгігє<і/пг ехрогіч Ьу ікє сотреіеш аиікогііу:

ч

НІ* Місце призначення / Оезїіпаїіоп оГ Шііегу ргойисй
Риба і рибопродукти вивозяться з:
Тке]іікегурго4исі$ аге (о Ье аі$раіске<і/гот:_____________________________________________________________________________ _________________________

ГКрсйкл оі.алрі*л:ккі 'ріос* о/ ЖухіїсЬ)

дос/Д>:___ __________________________________________________________________________ ___________________ , Україну / ІІЬгаілеГКрсилі лрьсчііь̂сяїня /ріаоі с/Ж аНпліім)

Вид транспорту:
Ьу іїх/оіі<тїП% ж<м& о]ігап$роп:.

Нгмш і адреса иідпрадиика: 
іїаж аги}<і<Мгс$$ о/соп$І£пог:_

Назва одержувача вантажу і ллреен у м ієні призначен ня:
Мате о{сомяіяпее апсІ аАІгеяз аі ріасе оГ(кшітіїіоп: ■■..................  * і

І

IV, Засвідчення /  АИйШіоп

/держений інспектор, то підписався нижче, цим засвідчуй, що:
/ п Риба і рибо продукт та молюски виходять з піаприсмств, (у тому числі 

/  плавби), які ртгашомжі в адміністративних територіях, аїльних від

Риба та рибо продукти - вірусна еіремія карна ($УС), інфекційний 
іемопатичний пекр«){ШМ>< рикові вірусні захворювання шкіри, 
ензоотичний гсмагонаточний некроз (Р-НЬІ),Мсміїоски - <ишйшоі« пінлостіоридіоз, мікропиіїй мартсліге̂  ірідовірою 
тісркіисоз.

Ь Ця партія Відповідає усім вимогам, викладеним в інструкціях країни 
походження СТОСОВНО ЯКОСТІ та безпеки рнби і рибопродуктів, які 
звертають увагу на те, що призначена лтя експорту риба повинна бут 
здороиою і корисною, прийнятною ДЛЯ вживання, в тому числі, на 
нормативний період транспортування.

3) Риба і рибопродукти, про які йдеться у цьому сертифікат, 
поставляються офіційно затвердженими підприємствами.

4) Заморожена риба не розморожувалась під час зберігання, температура у 
юащі м'язів не перевищує мінус 1*4С: вона не містить консервантів, не 
заражена мікроорганізмами, паразитами тих видів або у таких 
кількостях. ЯКІ с неприйнятними зоїл Продуктів, харчування; вона не 
оброблялася за допомогою барвників, іонізуючій та ультрафіолетових

; випромінювань.Риба знезаражена від нематод родини АіигаШае шляхом 
ї ’Т заморожування при температурі у товщі м'язів мінус ІЗХ:, протопім
' щонайменше 24 годин.4) Пакувальний матеріал використовується вперше і відповідає усім 

санітарно - гігієнічним вимогам5) Транспортні засоби обробляються і готуються відповідно до правил,
; затверджених у країні-внробиику.

ТЬс длбегзідпсб оГПсіаІ іпзресїог ЬетеЬу сспійсз іЬаІ:
1) ТЬе Гі$й аги! Гі$Ьегу ргобисі* огі^ілаїс й о т  е$(аЬІі$і\тспЬ 
(іосіибіпу Гасі оту $Ьірз) кюагеб іп гиітіпізігагіус (школю, «ЬісІ» 
аге бгсе йот біс <оіи>игіп& бі$сазе$ іп Гізіі алеї тоИге» (ОШ4І&1 оГ 
ІїяН апб тоІІиДО):
Різїі: !5ргіг>й УігастіаоГсагр <8УС). !н*зсіімк Ьаетаїоронйіс 
пссгояія (ІІіМ), Опсогкупскиа тази уігоз бізсазс, Ьрінюйс 
Кжянаюроісгіс лесгозів (ЕНИ)
Моїіизсь: Вгтатіовів (Вапатія охігеає. Вопятіл ьрр.),
Наріовропбіозів (НарШрогМит пскопі), МісгосуТозів (Мсгосуіох 
таскіпі, Місгосуіо* гоирЬіеуі), Мапеіііадк (МагРеіІіа ге/ппцем. 
МопеШа ху&еу )> ігісіоуіго$і5. Рагкіп&овіз {Регкіпт тогіпиа, Р. 
Аікіліісиї, Р. Оіяепі)

2) ТЬіа СОП5І8ППКПІ ііав Ьссп Іоиігі ю тесе іп «ячяу ге&рей гііс 
гечиігстспія т і  <\иь\ку апб ааГеїу, згіриіаіесі ипйег іЬс оГЛсіаІ 
аиЦнкіїіез оГ (Ье іхзипігу' оГ огфп тїіаііп^ ю Рі$й апб РіаЬеіу 
Ргоііисів, «ііЬ ге§агсІ іо ЬсаІіИу ажі Угіюісвопіе Гі$Ь, Пі Гос Иитап 
сопзитриоп, безііпаїсб Ад ехроп апд понині ііте  оГ ігапзроп 
йиіу сол^ібегегі.

3) Ні$Н аги! ргоОисіі соуетсб Ьу іЬі* сейібсаіе огівяпащ Ггот 
оГПсіаЗІу аррлзуей Є5іаЬ1і$Ьтся^ •

4) Рго2сп бяЬ «аз по< бебо^егі гіигіпв зіогіп^. На-; сЬе іетрегагиго 
Іп іЬе тиьсіс тЬісіслє&з по< ЬіяЬсг іЬап -15°С; гіосв по: содоіл 
теанв о ї ргсзсп іпе, ів ПО! сопінтіпаїесі Ьу тісгоогвапі$т-і алеї 
рагазпе? оГ яресіев ог іп питЬеіь «ЬісЬ саппої Ье ассерсесі іп 
Гоос1$шГГ$, «а? поі ігеагегі Ьу со1оиііп£ іоЬзшікєь, іопігіп^ снг 
иіі/ауіоісі гауя. Метаїогіс? оГ іЬе Гатіїу Апі$акібас Ьаіе Ьеен 
інасіл’зісіі Ьу Ніс \тау оГ Ггееігіпд іо а істрсгаїите іп хіте пиксіс 
іЬісклезв поі Ьі^Ьет Піал - !8йС Гот аі Іеазі 24 Ьоигз,

5) Раскіпх таїегіаі ів и5ссі Гог біе Гігзі ііп»с апб гаіі$«е5 Ніс 
яссе$5аіу яапгТагуЧіудіепісаІ ге^иігстспЬ.

5) Меапї оГігапзрог* аге ігеаіегі апгі ргсрнгесі іп ассогбалсс «ііЬ іЬс 
гиіез арргоус*) іп іЬе ргойиеіпз СОилбу

Складено у / Оопе аі (Місце /ріасе)
________200
(Дата МаІе)

і ^ Г \  |,ечйїка --------------------- Підлкс асрж»ного інспектора ІІ^Ізажде великими літерами, посада і кваліфікація
і \ і ЗіепаїигсрГфсіаПтіресірг Мате іп саріїаїх, сярасіїу <мі фюіуісаііоїхІ І ’*

' Підпис і печатка відрізнятимуться забараленням від шрифту, яким набрано тексі Сертифіката
ТЬе зі&юпіге апа ікс ям/ ПШЗІ Ье іп а (Л//ШПІ сс&иг (О іНа( о/(Не р*ШІП£

і

N

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Н А К А З

V' 91 березня 2004 р.

Щодо імпорту риби та рибопродуктів

м. Київ №24

На виконання Закону України ,ДІро рибу, інші водні живі ресурси та харчову 
продукцію з них”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. 
№313 „Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою 
рибної продукції, що експортується” та з метою впорядкування ввезення риби та 
рибопродуктів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразок Ветеринарного (санітарного) сертифікату на рибу та 
рибопродукти, що експортуються в Україну, який вводиться в дію з 10 квітня 2004 
року (додається)*

1.1. З , .країнами, з якими центральними державними ветеринарними
службами погоджші-.Фор^^ЕеуршіаРШX.(санітарниx) сертифікатів на експорт в 
Україну риби та рибопродуюгів, увезення їх дозволяється тільки за наявності 
зазначених ветеринарних сертифікатів. '

1*2. До 10.04.04 увезення риби та рибопродуктів з країн з якими немає 
погоджених форм ветеринарних (санітарних) сертифікатів здійснюється відповідно 
до Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну, вантажів підконтрольних службі 
державної ветеринарної медицини, діючих станом на 20.02*04, по сертифікатам 
країни - походження*

2* Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного 
департаменту ветеринарної медицини (Пацюк М.В.):

2.1* Довести цей наказ до відома начальників управлінь ветеринарної 
медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб 
державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду на державному кордоні 
та транспорті*

2.2. Проінформувати по даному питанню посольства і дипломатичні 
представництва зарубіжних країн в Україні, суб'єктів господарювання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника голови 
Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики 
України Горжеєва В*М,

ветеринарної медицини
І к]члшіі> її. А Я Я и дамі


