Health Certificate for Export of Processed
Food Products from Ukraine to Kingdom of
Saudi Arabia
Ветеринарний сертифікат на експорт
перероблених харчових продуктів з
України до Королівства Саудівської Аравії
I.1

)المرسل (المصدر

Consignor (Exporter)/
Відправник (експортер)
Name/
Назва

Consignee (importer)/
Отримувач (імпортер)

)المرسل إليه (المستورد

الشركة الصانعة

Producer/
Виробник

مكان اإلصدار

Date of Issue/
Дата видачі

تاريخ اإلصدار

Competent/ Certifying Authority
Компетентний/Сертифікуючий орган

الجھة الرقابية المختصة

العنوان

Address/
Адреса
بلد
المنشأ

Country code/
Код країни

رمز
األيزو

بلد
الوصول

Country code/
Код країни

رمز
األيزو

I.5

Country of origin/
Країна походження

I.6

Country of Destination/
Країна призначення

I.8

Packing Est. (if applicable)/
Пакувальне підприємство (якщо
застосовується)

اإلسم

I.9

Border of Entry/
Country of Destination
Пункт (ПІП) ввезення/
Країна призначення

I.11

Means of transport/ conveyance
Засоби транспортування
By Air/
Літак
By Sea/
Корабель
By land/
Наземний

)الشركة المعبأة (إن وجد

اإلسم

Name/
Назва

العنوان

Address/
Адрес

العنوان

Address
Адрес

منفذ الدخول/ بلد الوصول

I.10

Border of Loading/
Country of Dispatch
Пункт завантаження/
Країна відправки

موقع التحميل/بلد المغادرة

وسيلة النقل

I.12

Conveyance Identification No.
Ідентифікаційний номер транспорту

ھوية وسيلة/الرقم التعريفي
النقل

I.13

Temperature of Food product/
Температура харчового продукту
Ambient/
Навколишнього середовища
Chilled/
Охолоджений
Frozen/
Заворожений

جوي
بحري
بري

After Further Process/
Подальшої обробки

درجة حرارة حفظ المادة
الغذائية
درجة حرارة الغرفة
مبرد
مجمد
تم ترخيص البضائع الستخدامھا في:

Commodities Certified for:
Продукти сертифіковані для:
أخرى

Place of Issue/
Місце видачі

العنوان

Name/
Назва

Other/
Іншого

I.3

اإلسم

Address/
Адреса

I.14

الرقم المرجعي للشھادة الصحية

Certificate Reference No./
Номер сертифіката

العنوان

Name/
Назва

I.7

I.2

اإلسم

Address/
Адреса

I.4

شهادة صحية لتصدير المنتجات الغذائية المصنعة من
أوكرانيا إلى المملكة العربية السعودية

بعد معالجة إضافية

Human Consumption Directly/
Безпосередньо для споживання людиною:

اإلستھالك اآلدمي
مباشرة

I.15

توصيف وتصنيف األغذية

Identification of the Food Products/
Ідентифікація харчових продуктів
Name &
Descriptio
n of
Foods/
Назва та
опис
продуктів
إسم ووصف
المادة الغذائية

HS-Code
HS-Код

Trytment
type/
Тип
обробки

Brand Name/
Назва бренду

Production
Date/
Дата
виробництва

Expiry Date/
Кінцевий
термін
придатності

No of
Packages/
Кількість
упаковок

بانلدجالمترعكريفةة

نوع المعالجة

العالمة التجارية

تاريخ اإلنتاج

تاريخ االنتھاء

عدد الطرود

Batch/
Total
Lot No.
Weight/
Номер
Загальна
партії/ лоту
вага

رقم
الدفعة/التشغيلة

الوزن
الكلي

اإلفادات الصحية
إفادات عامة
إن الغذاء سليم (آمن) وصالح اللستھالك اآلدمي

Health Attestation/Атестація здоров’я
General Attestations/Загальна атестація
The Food products are safe and fit for human
consumption./
Харчові продукти є безпечними та придатними
для споживання людиною.
The food product(s) was handled at an establishment
that has been subjected to inspections by the
competent authority and/or officially recognized
body and implements a food safety management
system based on HACCP principles or an equivalent
system./
Харчові продукти були оброблені на підприємстві,
яке
підлягає
інспектуванням
з
боку
компетентного органу та/або офіційно визнаному
органу, на якому запроваджено система
управління безпечністю харчових продуктів, яка
основана на принципах HACCP, або еквівалентна
система.
Additional Health Attestations (Declarations) if
deemed necessary./
Додаткова атестація здоров’я (декларація) якщо
є необхідним.

تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية في منشأه غذائية خاضعة للرقابة
 وتطبق نظام، او الجھة المخولة رسميا/من قبل الجھة الرقابية المختصة و
إدارة سالمة الغذاء استنادا ً إلى مبادئ نظام الھاسب أو ما يماثله.

 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة

Authorized Officer Name & Position/
Уповноважений інспектор, ім’я та посада

إسم ووظيفة الشخص المختص

إسم
اإلدارة التي يتبع لھا

Name of the Responsible Department/
Назва відповідального органу
____________________________________
التوقيع

Official Stamp
Офіційна печатка

الختم الرسمي

Signature
Підпис
Date
Дата

التاريخ

