საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრეობის პროდუქციაზე
For honey and beekeeping products exported from Georgia
სერტიფიკატის გამცემი ორგანო:
Issued by:
1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of the product(s)
პროდუქციის დასახელება
Name of the product
ადგილების რაოდენობა
Number of packages
შეფუთვა
Type of packing
მარკირება
Identification mark(s)
წონა ნეტო
Net weight
შენახვის და გადაზიდვის პირობები
Conditions of storage and transportation
(დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა. შ./ Type of conservation, temperature end etc)

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the product(s)
ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი
Name and address of the exporter
3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product(s)
დანიშნულების ქვეყანა
Country of destination
ტრანზიტის ქვეყანა
Country of transit
საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი
Border cross point
მიმღების დასახელება და მისამართი
Name and address of the consignee
ტრანსპორტი
Means of transport:
(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის დასახელება)
(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

4. დეკლარაცია / Declaration
მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ შესამოწმებლად
წარმოდგენილი ზემოთ აღნიშნული პროდუქტი მიღებულია ჯანმრთელი ფუტკრისაგან და გამოდის
ცხოველთა და ფუტკრის ინფექციური დააავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან
(რეგიონიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა:
– თურქული – ბოლო 12 თვის განმავლობაში და ღორის აფრიკული ჭირი – ბოლო 3 წლის განმავლობაში
ქვეყნის ტერიტორიაზე;
– აკარიოზი, ნოზემატოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობაში;
– ვაროატოზი, ამერიკული და ევროპული სიდამპლე – ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეურნეობაში.
თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი წარმოებულია სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მუდმივი
კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტის უფლება და აკმაყოფილებს
საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს. თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი მიჩნეულია
ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად და არ გააჩნია ცვლილებები ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებში, არ
შეიცავს
ანტიბიოტიკებს,
შემავსებლებს,
საღებავებს
და
აღნიშნული
პროდუქტისათვის
არადამახასიათებელ მექანიკურ მინარევებს.
იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით თაფლი გაგზავნის წინ,
გამოკვლეულია
რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის
ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება
ბეკერელ/კგ-ს.
I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify, that above mentioned product subjected to examination
is originated from healthy bee and comes from establishments (districts), which are free from animal and bee
infectiuos diseases, among them are:
– Foot and Mouth Disease during last 12 months and African Swine Fever during last 3 years on the territory of the
country;
– Acariasis and Nozematosis during last 6 months;
– Varroatosis, American and European Mould during last 2 years;
Honey and beekeeping products are produced in the establishments which are under supervision of the state
veterinary service, have export permission and correspond veterinary requirements of Georgia. Honey and
beekeeping products are suitable for human consumption and there are no changes in the organoleptic indicators,
not containing antibiotics, bulking agents, staining agents and mechanical admixtures which are uncharacteristic for
above mentioned products.
By the demand of the importing country honey before shipment on
, were
tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of
contamination did not exceed
bk/kg.
სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით
და საშუალებებით.
Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.
შედგენილია / Signed on „

“

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

ხელმოწერა / Signature

ბეჭედი / Stamp

