საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პროდუქტებსა და მათგან მიღებულ
მზა ნაწარმზე
For fish end seafood and products of their processing intended for human consumption
exported from Georgia

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო
Issued by
პროდუქციის წარმოშობის ქვეყანა
Country of origin
ექსპორტიორი ქვეყანა
Exporter country
ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი
Name and address of the exporter

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

ტრანზიტის ქვეყანა
Country of transit
საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი
Border cross point
მიმღების სახელწოდება და მისამართი
Name and address of consignee

1. პროდუქციის იდენტიფიკაცია / Identification of the product
პროდუქციის დასახელება
Name of product
პროდუქციის დამზადების თარიღი
Date of production
შეფუთვა / Type of packing
ადგილების რაოდენობა / Number of packages
წონა ნეტო / Net weight
ნიშანდება (მარკირება) / identification mark (s)
შენახვისა და გადაზიდვის პირობები
Conditions of storage and transportation

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products:
ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი
Name and address of exporter

(კომპეტენტური ორგანოს მიერ დარეგისტრირებული და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს დასახელება და
მისამართი, რომელსაც გააჩნია აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტის უფლება)
(Name and address of the business operator registered by the competent authority subject to state control and having permission for export)

მცურავი ბაზის /factory vessel:
სამრეწველო მაცივრის/cold store:

3. პროდუქციის საკვებად ვარგისიანობის დადასტურება / Approving for human consumption
მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:
I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:
საქართველოდან ექსპორტირებული ახალი (ცოცხალი) გაყინული თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან
მიღებული მზა ნაწარმი, განკუთვნილი ადამიანის საკვებად, დამზადებულია საწარმოში, რომელსაც
გააჩნია უფლება აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტზე და იმყოფება მისი მუდმივი ზედამხედველობის
ქვეშ.
Live chilled and frozen fish seafood and products of the processing subjected to treatment, intended for human
consumption, were produced in establishment approved by the Official Authority for supplying their production
for export end operating under its supervision.

თევზი და ზღვის პროდუქტები გამოდიან საწარმოდან, რომელზედაც არ იყო დადებული შეზღუდვები
ცხოველების ჯანმრთელობის მხრივ.
Fish and seafood originate from establishments which were not subject to any restriction.
ზღვის და მტკნარი წყლის სარეწაო თევზი, აგრეთვე ზღვის პროდუქტები საქართველოში საამისოდ
უფლებამოსილი სამსახურის მიერ გამოკვლეულ იქნა ჰელმინთების, ბაქტერიული და ვირუსული
ინფექციების არსებობაზე საქართველოში გამოყენებული (მიღებული) მეთოდებით
Commercial sea and fresh-water fish and sea food were examined by Official Authority of Georgia for presence of
helminthes, bacteriological and viral infections by methods, which are used in Georgia.
დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჰელმინთების არსებობის შემთხვევაში თევზი გაუვნებელდა არსებული
მეთოდებით.
If there are some helminthes in acceptable limits the fish is inactivated by the current methods.
საექსპორტოდ გაყინულ თევზსა და ზღვის პროდუქტებს პროდუქციის სიღრმეში გააჩნიათ ტემპერატურა
არა უმეტეს მინუს 18 გრადუსისა. არ არიან მოთესილი სალმონელებით ან სხვა ბაქტერიული ინფექციის
აღმძვრელებით, არ გააჩნიათ გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები,
არაკეთილხარისხიანი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები, არ დაექვემდებარებიან დეფრომატაციას
შენახვის პერიოდში, არ დამუშავებულან მღებავი და მძაფრი სუნის მქონე ნივთიერებებით,
მაიონიზირებელი დასხივებითა და ულტრაიისფერი სხივებით.
Frozen fish and seafood have a temperature not exceeding -18 degrees Celsius; are not contaminated by salmonella
and other pathogen bacteria; show no typical changes on fish infectious diseases by post and ante mortem
examination of fish; during storage and transportation period have not been defrosted; have not been treated with
coloring and adoring substances, ionizing and ultraviolet rays.
ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად, ზღვისა და მტკნარი წყლის თევზი,
ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი მიჩნეულია ადამიანისათვის ვარგის საკვებად.
ისინი არ შეიცავენ ნატურალურ ან სინთეთიკურ ესტროგენულ, ჰორმონალურ ნივთიერებებს,
თირეოსტატიკურ პრეპარატებს, ანტიბიოტიკებს, პესტიციდებს, აგრეთვე სამკურნალო საშუალებებს.
As a result of Veterinary-sanitary inspection, sea-fish, fresh-water f'ish, seafood and ready products are considered
safe for human consumption and their organoleptic quality is satisfactory and they do not contain natural or
synthetic estrogenic and hormonal substances, thyreostatics, antibiotics and other drugs.
თევზის, ზღვის პროდუქტებისა და მათგან მიღებული მზა ნაწარმის მიკრობიოლოგიური, ქიმიურტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები შეესაბამებიან წესებსა და მოთხოვნებს.
Microbiological, chemical, toxicological and radiological characteristics of fish, seafood and finished products are in
compliance with actual veterinary and sanitary rules and requirements of Georgia.
შეფუთული პროდუქცია მარკირებულია, სამარკერე ეტიკეტი შეფუთვაზე ისეა დაწებებული, რომ
შეფუთვის გახსნა შეუძლებელია სამარკე ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე.
Product must have official health mark on package and block. Stamped label must be placed on package in a way to
ensure that opening of package is impossible without breaking the label.
ტარა და შესაფუთი მასალა ერთჯერადია და შეესაბამება ჰიგიენურ მოთხოვნებს.
Single use containers and packaging material comply with hygienic requirements.
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

