ვეტერინარული სერტიფიკატი
VETERINARY CERTIFICATE
№
საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის
საკვებისა და საკვებდანამატების
For animal origin food and food additives exported from Georgia
სერტიფიკატის გამცემი ორგანო
Issued by
პროდუქციის დასახელება
Name of product
ადგილთა რაოდენობა
Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
შეფუთვა
Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
აღწერილობა
Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
წონა ნეტო
Net weight ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products
ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი
Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products
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-number, name of the ship)
ტრანსპორტირების პირობები
Condition of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ
გასასინჯი ცხოველური წარმოშობის საკვები (საკვებდანამატი):
I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subjected to examination meat
products (meat) are:
– გადამუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ –
სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობს საქართველოს ვეტერინარულ
მოთხოვნებს;
Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary
Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;
– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ
ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ------------- თვის განმავლობაში;
Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last –––
months;
– ცხოველთა საკვების დასამზადებლად გამოყენებული იყო მხოლოდ სასაკლაოს
წარმოშობის ნედლეული, რომელსაც ჩაუტარდა დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულსანიტარიული ექსპერტიზა;
Only raw materials originated from slaughterhouse have been used for manufacturing feed which
was subject of post slaughtering veterinary-sanitary axpertise;
– ცხოველთა საკვები არ შეიცავს სალმონელებს, ბოტულინის ტოქსინს, ენტეროპათოგენურ
და ანაერობულ მიკროფლორას;
Feed does not contain salmonellas, botulinic toxins, antaropathogenic or anaerobic micro flora;
მძიმე ლითონების, მიკოტოქსინის, პესტიციდებისა და ასევე ჯამური
ბეტა-აქტივობის მაჩვენებლები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ
სიდიდეებს;
Parameters of heavy metals. Micro toxin, pesticides as well as total amount of beta actives do
not exceed MRL;
– ვარგისია ცხოველთა საკვებად;
Recognized as fit for animal consumption;
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 „ ––––– “ –––––––––––––––––––––––––201
უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)
Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(თანამდებობა, გვარი / title, name)
ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––

