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Tłumaczenie 
nieoficjalne 

ZATWIERDZONO 

Nakaz Pa ństwowego Departamentu Medycyny Weterynaryjnej 
Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukrainy 
03.11.1998 Nr 16  
(z pó źniejszymi zmianami w Nakazie Pa ństwowego Departamentu 
Medycyny Weterynaryjnej z dnia 18.11.2003 Nr 87)  
Zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwo ści Ukrainy w 
dniu 28.04.2004 Nr 549/9148  

Wykaz obowi ązkowych podstawowych 
Badań surowców, produktów spo Ŝywczych pochodzenia zwierz ęcego, surowców przeznaczonych na mieszanki 
paszowe, produktów witaminizowanych etc, przeprowad zonych w krajowych laboratoriach weterynaryjnych 

zgodnie z wynikami, z którymi wystawiane jest Świadectwo Weterynaryjne (Formularz-2) 
(wyciąg) 

 

Nr Grupa Produktów Parametry 
badań 

Dopuszczal
ne 
poziomy, 
mg/kg, nie 
wyŜsze ni Ŝ 

Uwagi 

...     

3 Ryby i produkty 
rybne 

  Zbiór próbek ryb mro Ŝonych i 
produktów rybnych (wł ączaj ąc 
produkt puszkowany) 
wyprodukowanych z surowców 
złapanych przez Ukrai ńskie 
statki na wodach neutralnych 
lub importowanych jest 
prowadzony za pomoc ą metody 
punktacji – jedna próbka 
przez 5 najbli Ŝszych dni 
produkcji.  3.1 Ryby - Ŝywe, 

chłodzone, 
mroŜone, filety, 
mięso ssaków 
morskich 

Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 1,0 
2,0  

Tuńczyk, miecznik, bieługa 

  Arszenik 1,0 
5,0  

Ryby 
słodkowodne 

  Kadm 0,2  

  Rt ęć 0,3 Ryby słodkowodne niedrapie Ŝne 

   0,6 Ryby słodkowodne drapie Ŝne 

   0,5 Ryby morskie 

   1,0 Tuńczyk, miecznik, bieługa 

  Histamina 100,0 Tuńczyk 
Makrela 
Łoso ś 
Śled ź  

  Środki ochrony 
ro ślin: 
Hexachlorocyclohexan
e (alpha-, beta-, 
gamma - izomery ) 

0,2 

0,03 

Ryby morskie, mi ęso 
zwierz ąt morskich  
Ryby słodkowodne 

  Dichlorodifenylotri
chloroetan i jego 
metabolity 

0,2 Ryby morskie 

   0,3 Ryby słodkowodne 
Jesiotrowate, 
Łososiowate 
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   2,0 Śled ź  

   0,2 Mięso zwierz ąt morskich  
Ryby słodkowodne 

  2,4-D Kwas, jego 
sole i etery 

Niedopuszczal
ne  

 

  Radionuklidy, Bq/kg:   

  Cez -137 130  

  Stront - 90 100   
  Parametry 

parazytologiczn
e: 

  

  śywe robaki 
paso Ŝytnicze i larwy 
niebezpieczne dla 
ludzi. 
 

Niedopuszczal
ne  

 

  Średnia ilo ść 
martwych robaków 
paso Ŝytniczych i 
larw niebezpiecznych 
dla ludzi 

Nie wi ęcej 
ni Ŝ 5 sztuk 
na 1 kg 
jadalnych 
cz ęści ryb 
(mi ęso i 
gonady) 

W przypadku wykrycia martwych 
robaków paso Ŝytniczych i larw 
w jadalnych cz ęściach ryb, co 
moŜna wykry ć bez u Ŝycia 
przyrz ądów optycznych lub 
systemów powi ększaj ących, 
produkty, o których mowa, 

  Parametry 
mikrobiologiczne 

  

3.1.1 Ryby 
nieprzetworzone i 
świe Ŝe ryby 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 
tworz ących kolonie 
na 1 g, nie wi ęcej 
ni Ŝ 

5 x 10
4

 
 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,01 g  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01 g  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  
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3.1.2 Ryby chłodzone, 
Ryby mro Ŝone 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 

 

1 x 10 
5

 

 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,001  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.2 Ryby puszkowane i 
konserwy rybne 

   

3.2.1 Ryby puszkowane w 
szklanych, 
aluminiowych i 
bezspoinowych 
pojemnikach 

   

3.2.1.1 Ryby słodkowodne Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów  1,0  

  Kadm  0,2  

  Arszenik  1,0  
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  Rt ęć  0,3  

  Mied ź  10,0  

  Cynk  40,0  

  Histamina  100,0  

  Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

  Parametry 
mikrobiologiczne 

 Sterylno ść przemysłowa jest 
zadeklarowana przez 
producenta 

3.2.1.2 Ryby morskie Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 
 

1,0  

  Kadm 0,2  

  Arszenik 5,0  
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  Rt ęć 0,4  

  Mied ź  10,0  

  Cynk  40,0  

  Histamina 100,0  

  Środki ochrony 
ro ślin: 

  

  Aldrin Niedopuszczal
ny 

 

  Hexachloran 1,0 
0,2 

Z w ątroby ryby, 
W tym: 
Od jesiotrowatych, 
łososiowatych, tu ńczyka 

  Hexachlorocyclohexan
e izomer gamma  

1,0  
0,2 

Z w ątroby ryby, 
W tym: 
Od jesiotrowatych, 
łososiowatych, tu ńczyka 

  Heptachlor Niedopuszczal
ny  

 

  2,4 D-amino-sól Niedopuszczal
na 

 



 6 

  DDT i jego 
metabolity 

0,4 Ryby puszkowane (z wyj ątkiem 
jesiotrowatych, 
łososiowatych, tu ńczyka i 
wątroby ryby) 

   0,2 Ryby puszkowane jesiotrowate,  
łososiowate, tu ńczyk i 
wątroba ryby 

  Metaphos Niedopuszczal
ne  

 

  Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

3.2.1.3 Tuńczyk Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów  2,0  

  Kadm 0,2  

  Arszenik 5,0  

  Rt ęć 0,7  

  Miedz 10,0  
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  Cynk 40,0  

  Histamina 100,0  

  Śródki ochrony 
ro ślin –zgodnie z 
punktem 3.2.1.1 

  

  Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

3.2.2 Ryby puszkowane w 
prefabrykowanych 
puszkach 

   

3.2.2.1 Ryby słodkowodne Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 1,0  

  Kadm 0,2  

  Arszenik 1,0  

  Rt ęć 0,3  
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  Miedz 10,0  

  Cynk 40,0  

  Cyna 200,0  

  Histamina 100,0  

  Środki ochrony 
ro ślin – zgodnie z 
punktem 3.2.1.2 

  

  Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

3.2.2.2 Ryby morskie Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 1,0  

  Kadm 0,2  

  Arszenik 1,0  



 9 

  Rt ęć 0,3  

  Mied ź  10,0  

  Cynk 40,0  

  Cyna 200,0  

  Histamina 100,0  

  Środki ochrony 
ro ślin –zgodnie z 
punktem 3.2.1.2 

  

  Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

3.2.2.3 Tuńczyk Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 2,0  

  Kadm 0,2  
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  Arszenik 5,0  

  Rt ęć 0,7  

  Mied ź  10,0  

  Cynk 40,0  

  Cyna 200,0  

  Histamina 100,0  

  Środki ochrony 
ro ślin –zgodnie z 
punktem 3.2.1.2 

  

  Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

3.3 Solone, w ędzone, 
peklowane ryby, 
śledzie, produkty 
z Bałtyku 

Radionuklidy –
zgodnie z punktem 
3.1 

  

  Parametry 
parazytologiczne: 
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  śywe robaki 
paso Ŝytnicze i ich 
larwy, 
Niebezpieczne dla 
ludzi 

Niedopuszczal
ne  

 

  Ilo ść martwych 
robaków 
paso Ŝytniczych i ich 
larw niebezpiecznych 
dla ludzi 

Nie wi ęcej 
ni Ŝ 5 sztuk 
na 1 kg 
jadalnych 
cz ęści ryb 
(mi ęso i 
gonady) 

 

  Parametry 
mikrobiologiczne: 

  

 
 

 
 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 

1 x 10 
3

 
 
Ryby w ędzone na gor ąco 

    

5 x 10 
3

 

 
 
Ryby w ędzone na zimno 

 
 

 
 

Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

10 Ryby w ędzone na gor ąco 

   1,0 Ryby w ędzone na zimno 

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

1,0  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella, s ą 
niedopuszczalne 

25  

  Vibrio 
parahaemolyticus, 
organizm tworz ący 
kolonie na 1 g nie 
wi ęcej ni Ŝ 

10 Dodatkowy parametr w 
przypadku złej sytuacji 
epidemiologicznej 
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3.4 Ikra i mleczko 
ró Ŝnych gatunków 
ryb  

Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 1,0  

  Kadm 1,0  

  Arszenik 1,0  

  Rt ęć 0,2  

  Środki ochrony 
ro ślin: 

  

  Hexachlorcyclohexane 0,2  

  (alpha-, beta-, 
gamma- izomery) 

  

  DDT i jego 
metabolity 

2,0  

  Radionuklidy - 
zgodnie z punktem 
3.1 
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  Parametry 
mikrobiologiczne: 

  

3.4.1 Ikra i mleczko 
ró Ŝnych gatunków 
ryb 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 

5 x 10
4

 
 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,001  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.4.2 Solone mleczko Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 

1 x 10 
5

 
 

 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,1  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,1  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.5 Wątroba i głowy 
ryb mro Ŝonych  
Wątroba i głowy 
ryb puszkowanych 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 

1 x 10
5
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  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,001  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.6 Mięczaki, 
skorupiaki, 
bezkr ęgowce, 
algi morskie i 
produkty jej 
przetwarzania, 
Płazy, 

   

3.6.1 Mięczaki, 
skorupiaki 

Pierwiastki 
toksyczne: 

  

  Ołów 10,0  

  Kadm 2,0  

  Arszenik 5,0  

  Rt ęć 0,2  

  Parametry 
parazytologiczne: 
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  śywe robaki 
paso Ŝytnicze i ich 
larwy, niebezpieczne 
dla ludzi 

Niedopuszczal
ne 

 

  Parametry 
mikrobiologiczne: 

  

3.6.2 śywe skorupiaki Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 

5 x 10
4

 
 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,01  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.6.3 
1 

Skorupiaki 
chłodzone, 
Skorupiaki 
mroŜone 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 
tworz ących kolonie 
na 1 g, nie wi ęcej 
ni Ŝ 

1 x 10
5

 
 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,001  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01  
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  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.6.4 śywe mi ęczaki 
dwuskorupowe 
(mał Ŝe i ostrygi)  

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 
tworz ących kolonie 
na 1 g, nie wi ęcej 
ni Ŝ 

5 x 10
3

 
Clostridia redukuj ące 
siarczany w 0,1 g s ą 
niedopuszczalne. Enterococcus 
w 0,1 g jest niedopuszczalny 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli 

1,0  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,1  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.6.5 Chłodzone 
mięczaki 
dwuskorupowe, 
mroŜone mi ęczaki 
dwuskorupowe 
(mał Ŝe i ostrygi)  

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 
tworz ących kolonie 
na 1 g, nie wi ęcej 
ni Ŝ 

5 x 10
4
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  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,1  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,1  

  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.6.6 Głowonogi Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 
tworz ących kolonie 
na 1 g, nie wi ęcej 
ni Ŝ 

1 x 10
5

 
 

  Bakterie typu 
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,001  

  Gronkowiec złocisty, 
waga produktu (g), w 
której gronkowiec 
złocisty jest 
niedopuszczalny 

0,01  
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  Waga, w której 
patogeny, w tym 
Salmonella i 
L.Monocytogenes, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.7 Algi morskie Pierwiastki 
chemiczne: 

  

  Ołów 0,5  

  Kadm 1,0  

  Arszenik 5,0  

  Rt ęć 0,1  
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  Radionuklidy, Bq/kg:   

  Cez -137 200  

  Stront -90 100  

  Parametry 
mikrobiologiczne: 

  

3.7.1 Algi morskie 
nieprzetworzone w 
tym algi mro Ŝone 

Ilo ść bakterii 
mezofilnych 
tlenowych i 
wzgl ędnych 
mikroorganizmów 
beztlenowych, 
organizmów 
tworz ących kolonie 
na 1 g, nie wi ęcej 
ni Ŝ 

5 x 10
4

 
 

  Bakterie typu          
E.coli(bakterie 
formy Coli), waga 
produktu (g), w 
której bakterie 
formy coli s ą 
niedopuszczalne 

0,1  
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  Waga, w której     
patogeny, w tym 
Salmonella, s ą 
niedopuszczalne 

25  

3.8 śywe ryby  
krajowej 
produkcji 

Badania 
laboratoryjne ryb z 
krajowych 
zbiorników, jak 
ustanowiono w tym 
dokumencie, s ą 
przeprowadzane dwa 
razy w roku z 
kaŜdego zbiornika 
podczas oceny 
weterynaryjnej i 
sanitarnej stanu 
zbiornika 
( świadectwo 
weterynaryjne i 
sanitarne) 
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3.9 Importowane Ŝywe i 
chłodzone ryby, 
skorupiaki, 
mięczaki 
dwuskorupowe 
(mał Ŝe, ostrygi)  
 

Badania 
laboratoryjne, jak 
ustanowiono w tym 
dokumencie, s ą 
przeprowadzane raz 
na trzy miesi ące, w 
obecno ści świadectwa 
weterynaryjnego i pod 
warunkiem, Ŝe 
producent zło Ŝy 
deklaracj ę jako ści i 
bezpiecze ństwa zgodn ą 
z wymogami Ukrainy. 
KaŜda partia 
materiału podlega 
badaniom 
weterynaryjnym i 
sanitarnym, w tym 
organoleptycznym, 
radiologicznym i 
ocenie 
parazytologicznej na 
wykrycie Ŝywych 
robaków 
paso Ŝytniczych i ich 
larw niebezpiecznych 
dla ludzi , z wynikami 
negatywnymi. W 
przypadku podejrzenia 
dotycz ącego jako ści i 
bezpiecze ństwa tych 
produktów, badania s ą 
przeprowadzone w 
sposób rozszerzony. 
KaŜda partia towaru na 
eksport podlega 
badaniom 
weterynaryjnym i 
sanitarnym oraz 
badaniom 
radiologicznym. 
Badania w innych 
kierunkach s ą 
przeprowadzane na 
Ŝyczenie importera.  
 

  


