MODEL OF VETERINARY CERTIFICATE FOR CONSIGNMENTS OF COLONIES OF BUMBLE
BEES/ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ ДЛЯ ВАНТАЖІВ КОЛОНІЙ ДЖМЕЛІ
Country
Країна

Veterinary certificate to EU /
Ветеринарний сертифікат в ЄС

1.1. Consignor / Відправник

1.2. Certificate reference number /
Номер сертифіката

Name / Назва
Address / Адреса

1.2.a.

1.3. Central Competent Authority /
Центральний компетентний орган

Tel No. / Номер телефону

Part I: Details of dispatched consignment /
Частина I: Подробиці щодо відправленого вантажу

1.4. Local Competent Authority / Місцевий компетентний орган
1.5. Consignee / Одержувач

1.6.

Name / Назва
Address / Адреса
Postal code / Поштовий індекс
Tel No. / Номер телефону
1.7. Country of
ISO code/
origin/ Країна
Код ISO
походження

1.8. Region of
origin/ Регіон
походження

Code/
Код

1.11. Place of origin /
Місце походження
Name / Назва
Address / Адреса
Name / Назва
Address / Адреса
Name / Назва

1.10. Region of destination/Code/
Регіон призначення
Код

1.12.
Approval number/
Номер ухвалення
Approval number/
Номер ухвалення
Approval number/
Номер ухвалення

Address / Адреса
1.13. Place of loading / Місце відвантаження
Address / Адреса

Approval number/
Номер ухвалення

1.15. Means of transport / Транспорт
Airplane/ Літак
Ship /Судно
Railway wagon/Залізничні
вагони

Road vehicle /
Дорожній екіпаж

1.9. Country of destination/ ISO code/
Країна призначення
Код ISO

1.14. Date of departure /
Дата відправленн

time of departure/
час відправлення

1.16. Entry BIP in EU/Прикордонний інспекційний пост в ЄС/
1.17. No.(s) if CITES/ Номер(и) в CITES

Other /Інший

Identification / Ідентифікація:
Documentary references / Документальні посилання:
1.18. Description of commodity / Опис товару

1.19. Commodity code (HS code)/
Код товару (код НS)

01.03
1.20. Quantity / Кількість
1.21.

1.22. Number of packages /
Кількість упаковок
1.24.

1.23. Identification of container/seal number
Ідентифікація контейнера/номер проби
1.25. Commodities certified for / Товари придатні для
Breeding/Розведення
1.26.

1.27. For import or admission into EU /
Для імпорту або доступу в ЄС

1.28. Identification of commodities / Ідентифікація продукту

Species (Scientific name)/
Вид (наукова назва)

Identification system/
Система ідентифікації

Identification number/
Ідентифікаційний номер
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Country/
Країна

Model BEE
ІІ. Health information /Санітарна інформація
II.1

II.a. Certificate reference number /Номер сертифікату

II.b.

Animal health attestation / Атестація щодо здоров’я тварин

Частина ІІ: Сертифікація/Part II: Certification

I, the undersigned, hereby certify that / Я, що нижче підписався, цим засвідчую, що:
II.1.1
(a)

the bumble bees (Bombus spp.) referred to in Part I of this certificate have been bred and kept under a controlled environment within a recognized
establishment which is supervised and controlled by the competent authority/ джмелі (Bombus spp.), зазначені у Частині I цього сертифіката
були виведені і утримувалися в підконтрольному середовищі визнаним установою, яка контролюється і підпорядковується компетентному
органу;
(b) the establishment referred to in Part I of this certificate was inspected immediately prior to dispatch and all bumble bees and breeding stock show no
clinical signs or suspicion of disease including infestations affecting bees/ запровадження, зазначені у Частині I цього сертифіката було
перевіренно безпосередньо перед відправкою, і всі джмелі і племінне поголів’я худоби не проявили клінічної ознаки або ознаки
захворювання, що впливають на зараження бджіл;
(c) all colonies for import into the Union have undergone detailed examination to ensure that all bumble bees, broodstock and packaging do not contain
the small hive beetle (Aethina tumida) or its eggs and larvae or other infestations in particular Tropilaelaps spp., affecting bees/
всі колонії для імпорту в Союз пройшли детальне обстеження, щоб впевнитись, що всі джмелі, ремонтно-маточного стада та упаковка не
містять малих вуликових жуків (Aethina tumida) або їхніх яєць і личинок або інших шкідників, зокрема Tropilaelaps SPP, які впливають на
бджіл;
II.1.2 the packing material, containers, accompanying products and food are new and have not been in contact with diseased bees or brood-combs, and all
precautions have been taken to prevent contamination with agents causing diseases or infestations of bees/ пакувальний матеріал, контейнери, супроводжуючі
продукти і їжа є новими і не були в контакті з хворими бджолами або розплодом-гребені, і всі запобіжні заходи були прийняті, щоб запобігти
забрудненню з агентами, що викликають хвороби або зараження бджіл.

Notes / Примітки
Part I / Частина І:
Box reference I.20:Number of containers of bumble bees (Bombus spp.), each containing a colony of a maximum of 200 adult bumble
bees/ Графа I.20: Кількість контейнерів джмелів, кожен з яких містить колонію максимум по 200 дорослих джмелів.
Official veterinarian / Офіційний ветеринарний лікар
Qualification and title / Кваліфікація та посада:
Name (in capital letters)/ Прізвище (великими літерами):
Date / Дата:

Signature / Підпис:

Stamp / Печатка:
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