1. Shipment description / Опис вантажу

1.7. Certificate No/
Сертифікат №

1.1. Name and address of consignor / Назва та адреса
вантажовідправника:

Veterinary certificate for slaughter pigs
exported from the Republic of Estonia to the
Ukraine/ Ветеринарний сертифікат на
експорт забійних свиней з Республiки
Естонія до України

1.2 Country of destination / Країна отримувач

1.8. Country of origin of the animals / Країна
походження тварин:

1.3. Name and address of consignee / Назва та адреса
вантажоодержувача:

1.9 Country issuing the certificate / Країна, яка видала
сертифікат:

1.4. Means of transport / Транспорт:
1.10. Competent authority of the exporting country/
(No of the railway carriage, truck, container, flight, name of the Компетентне відомство країни-експортера:
ship / (№ вагону, автомашини, контейнера, рейс літака, назва
судна))
1.5.Seal number / № пломби:
1.6. Country (s) of transit / Країна (и) транзиту:

1.11. Organisation in the exporting country issuing the
certificate / Установа країни-експортера, яка видала
сертифікат:
1.12. Border crossing point of Ukraine / Пункт
перетину кордону Україні:

2. Identification of animals / Ідентифікація тварин:
Date Sent / Дата відправки:
Point load / Пункт навантаження:
Number of animals: / Кількість тварин:
Weight of the consignment: / Вага партії:
Type of identification (tattoo, ear mark etc.,): / Тип ідентифікації (татуювання, вушна бирка і т.д.):
Premise identification number: / Ідентифікаційний номер господарства:
3. Origin of animals / Походження тварин:
3.1.Place and date of quarantine / Місце і час карантинування:
3.2 Administrative-territorial unit /Адміністративно-територіальна одиниця:

4. Health information / Інформація про стан здоров'я:
I, the undersigned State /official veterinarian certify that: / Я, що підписався нижче, державний офіційний
ветеринарний лікар, засвідчую, наступне:
4.1 Pigs exported to the Ukraine are clinically healthy and originates from premises or administrative territories of the
exporting country officially free from contagious animal diseases: / В Україну експортуються клінічно здорові свині,
які походять з господарств або адміністративних територій країни-експортера, офіційно вільних від заразних
хвороб тварин:
- African swine fever - during the last 3 years at the administrative territory and in case of stamping out - 12 months
/ африканської чуми свиней - протягом 3 останніх років на адміністративній території, а у випадку
стемпінг ауту - 12 місяців;
- foot and mouth disease - during the last 2 years on the territory of the country or zone recognized by the OIE/ ящуру - протягом останніх 2 років на території країни, або зони, визнаної Міжнародним епізоотичним
бюро;
- swine vesicular disease - during the last 2 years on the territory of the country, in case of stamping out - 9 months
/ - везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на території країни, при проведенні
стемпінг-ауту - 9 місяців;
- classical swine fever - during the last 2 years on the territory of the country, in case of stamping out - 6 months / класичної чуми свиней - протягом останніх 2 років на території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 6
місяців;
- Aujeszky's disease - during the last 12 months on the administrative territory of the exporting country; / хвороби
Ауєскі - протягом останніх 12 місяців на адміністративній території країни експортера;
- Enterovirus encephalomyelitis (Teschen disease, Teschovirus encephalomyelitis) - during the last 12 months on
the administrative territory of the exporting country; / ентеровірусного енцефаломієліту свиней (хвороби
Тешена, тексовірусного енцефаломієліту свиней) - протягом останніх 12 місяців на адміністративній
території країни експортера;
- tuberculosis, brucellosis, rabies, atrophic rhinitis - during the last 12 months on the territory of premise; /
туберкульозу, бруцельозу, атрофічного риніту свиней - протягом останніх 12 місяців у господарстві;
- trichinellosis - during the last 5 years on the territory of the country or in zone; / трихінельозу - протягом
останніх 5 років на території країни або в зоні;
- Anthrax - during the last 20 days on the territory of the premise; / сибірки протягом останніх 20 днів на
території господарства;
4.2 Animals were not subjected to the exposure of natural or synthetical estrogenic, hormonal and thyreostatic
substances, antibiotics, other drugs and pesticides used prior to slaughter no later than authorised by instructions on how
to use them. / Тварини не піддавалися впливу натуральних або синтетичних естрогенних, гормональних речовин,
тиреостатичних препаратів, антибіотиків, інших медикаментів та пестицидів.
4.3 Animals were kept for not less than 30 days in quarantine under the supervision of the state veterinarians
and had no contact with other animals. During the quarantine the daily clinical examination has been carried out. /
Тварини протягом не менше 30 днів перебували в карантині під наглядом державних ветеринарних лікарів і не
мали контакту з іншими тваринами. У період карантинування проводився обов'язковий щоденний клінічний
огляд.

4.4 Animals exported to the Ukraine are identified. / Тварини які експортуються в Україну були
ідентифіковані.
4.5 Within 2 days prior to shipment, the pigs were treated passive immunization against erysipelas (if they
were not vaccinated within the last 4 months prior to shipment against erysipelas) / За два дні перед відправкою
проводять пасивну імунізацію проти бешихи свиней (якщо тварини не були вакциновані протягом останніх
чотирьох місяців до відправки проти бешихи).
Date of passive immunization/ Дата пасивної імунізації: _______________________________
Or/Або
Date of vaccination / Дата вакцинації: _________________________________________________
4.6 Prior to shipment, pigs appoved for export were treated against ectoparasites and endoparasites for a period
of excretion of use of the drug (with according to the manufacturer's indications,)/ Відібрані на експорт свині перед
відправкою піддаються дегельмінтизації та обробці від ектопаразитів з терміном виведення з організму
спожитих препаратів (Indicate date and medicine used/ вказувати дату і назву препарату).
Medicine used/ назва препарату): ___________________________________________________________
Date/Дата: ______________________________________________________________________________
4.7 The means of transport are treated and prepared in accordance with the requirements of the exporting
country / Транспортний засіб оброблено і підготовлено відповідно до правил, прийнятими в країні-експортері.
4. 8 Journey log is attached. / Подорожній лист проходження додається.

Place / Місце

Date / Дата

Official stamp / Офіційна печатка

Signature of the State official veterinarian /
Підпис офіційного ветеринара
Name and position in capital letters /
Прізвище, ім'я, по батькові та посада великими літерами

Signature and stamp must be in a different color to that in the printed certificate / Підпис та печатка мають
відрізнятись за кольором від тексту сертифіката.

