საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარმოებლის სპერმაზე,
ემბრიონებზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვირითზე და ა.შ)
For breeding material (semen, embryos, hatching eggs, spawning products etc.),
exported from Georgia
სერტიფიკატის გამცემი ორგანო
Issued by
მასალის დასახელება
Name of material
მასალის აღების დრო
Date of collection
რაოდენობა
Number
შეფუთვა
Type of packing
აღწერილობა
Description
შენახვისა და გადაზიდვის პირობები
Conditions of storage and transportation

1. მასალის წარმომავლობა / Origin of the material
ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი
Name and address of exporter

2. მონაცემები მწარმოებლის (დონორის) შესახებ / Information about producer(s) (donor)
სახე
Species
ჯიში
Breed
სახელი
Name
დაბადების თარიღი და ადგილი
Date and place of birth
მწარმოებლის (დონორის) საწარმოო მიზნისთვის დაშვების თარიღი
Date of approval of animal for AI purposes

3. მასალის მიმართულება / Destination of the material(s)
დანიშნულების ქვეყანა
Country of destination
ტრანზიტის ქვეყანა
Country of transit
საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი
Border cross point
მიმღების სახელწოდება და მისამართი
Name and address of consignee
ტრანსპორტი
Means of transport

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)
(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

4. დეკლარაცია / Declaration
მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:
I, undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:
– გასასინჯი სანაშენე მასალა დადგენილი ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დაცვით
მიღებულია მწარმოებლისაგან (დონორისაგან), რომელსაც მასალის აღების დღეს არ ახასიათებდა
დაავადებათა კლინიკური ნიშნები;
Subject to examination, breeding material was collected from the donor animal under recognized veterinary
sanitary regulations and the donor animal showed no signs of any diseases at the day of collection;
– სანაშენე მასალა მიღებულია საწარმოში, რომელიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის
ეროვნული სააგენტოს მიერ;
The breeding material was collected in the premise, which is under permanent control of the State
Veterinary Service;
– მწარმოებელი (დონორი) საწარმოში იმყოფებოდა სანაშენე მასალის მიღებამდე არანაკლებ 6 თვის
განმავლობაში და არ გამოიყენება ბუნებრივი დათესვლისათვის;
The donor animal was a resident of the premise not less than 6 months before collection of semen and have
not been used for natural insemination;
– მწარმოებელი (დონორი) გამოკვლეულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით შესაბამის
ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:
The donor animal was tested with negative results in the appropriate laboratory having permission for
conducting such tests, by the methods approved in Georgia for:

სანაშენე მასალა გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ
ცხოველთა დაავადებების მიმართ და ამ სახის ცხოველის სხვა დაავადებების მხრივ:
Breeding material originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E.

შედგენილია / Signed on „

“

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)
Authorised person (veterinarian)
(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature

ბეჭედი / Stamp

