Health certificate for the importation to European Union of/
Сертифікат здоров’я для імпорту в Європейський Союз

....................................................................................................................................................................................(*)
Consignment Code/ Код вантажу ............................................... Certificate number/ Номер сертифіката ...........................
According to the provisions of Commission Implementing Regulation (EU) 884/2014 imposing special conditions governing the
import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing
Regulation (EU) 1152/2009, the/ Згідно з положеннями Виконавчого Регламенту Комісії (ЄС) № 884/2014, що накладає
особливі умови щодо імпорту деяких кормів та харчових продуктів з деяких третіх країн через ризик зараження
афлатоксинами, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1152/2009 .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. (competent authority referred
компетентний орган, про який йдеться в пункті (2) статті 5 Регламенту)

to

in

Article

5(2)

of

Regulation/

CERTIFES that/ ЗАСВІДЧУЄ, що .....................................................................................................................................................
.................................................................................. (insert food referred in Article 1 of Regulation/ зазначте харчовий продукт,
про який йдеться в статті 1 Регламенту) of this consignment composed of/ цього вантажу у складі: …………………..
...........................................................................................................................................................................................................
................................................... …………………………………………………. (description of consignment, product, number and
type of packages, gross or net weight/ опис вантажу, продукту, кількості та типу пакування, вага брутто або нетто)
embarked at/ що був відвантажений ................................................................... (embarkation place/ місце відвантаження)
by ........................................................................................(identification of transporter/ ідентифікація транспортного засобу)
going to/ прямує до .......................................................................(place and country of destination/ місце та країна призначення)
which comes from establishment/ який походить з потужності .....................................................................................................
............................................................................................................................................. ……………………………………………
(name and address of establishment/ назва та адреса потужності)
have been produced, stored, handled, processed, packages and transported in line with good hygiene practices. / був
виготовлений, відсортований, оброблений, запакований та перевезений згідно з належною гігієнічною практикою.
From the consignments, samples were taken in accordance with Union legislation/ Зразки від цього вантажу були відібрані
згідно з законодавством Європейського Союзу.
 Commission Regulation (EC) 152/2009/ Регламент Комісії (ЄС) № 152/2009


Commission Regulation (EC) 401/2006/ Регламент Комісії (ЄС) № 401/2006

on/ дата……………………… (date/ дата), subjected to laboratory analysis on/ які підлягали лабораторному дослідженню ......
………………… (date/ дата) in the/ в.................................................................................................................................................
(name of laboratory/ назва лабораторії), to determine the level of aflatoxin B1for feed and the level of aflatoxin B1 and level of
total aflatoxin for food. The details of sampling, methods of analysis used and all results are attached./ для визначення рівня
афлатоксину В1 для кормів та рівня афлатоксину В1 та загального зараження афлатоксинами для харчових
продуктів. Детальна інформація про відбір проб, використані методи досліджень та всі результати додається.
This certificate is valid until/ Цей сертифікат чинний до .................................................................................................................
Done at/ Складено (дата) ................................................................................ (on/ дата) ................................................................

___________________
Stamp and signature of
authorized representative of competent authority referred to in Article 5(2) of Regulation
Печатка та підпис
уповноваженого представника компетентного органу, про який йдеться в пункті 2 статті 5 Регламенту.

(*)

Product and country of origin/ Продукт та країна походження

