Європейський Союз

Сертифікат здоров’я для експорту
I.2. Номер в IMSOC

Частина I: Детальна інформація щодо вантажу

I.1. Відправник
Назва
Адреса

I.2.a. Місцевий номер

Країна

Код ISO

I.5. Одержувач

I.3. Центральний компетентний орган

Назва
Адреса

I.4. Місцевий компетентний орган

Країна

Код ISO

I.7. Країна походження

Код ISO

I.8. Регіон походження

Код

I.9. Країна призначення

Код ISO

I.10. Регіон призначення

Код

I.11. Місце відправлення

I.12. Місце призначення

Назва

Назва

Адреса

Адреса

Номер ухвалення

Номер ухвалення

Країна

Код ISO

Країна

I.13. Місце завантаження

Код ISO

I.14. Дата та час відправки

Назва
Адреса
Номер ухвалення
Країна

Код ISO

I.15. Засіб транспортування
Спосіб
транспортуван
ня

I.16 В'їздний пункт

Міжнародний
транспортний
документ

Ідентифікація

I.18. Умови транспортування
Охолоджене

☐

Контрольована Кімнатна
температура ☐ температура

☐

Frozen

☐

I.17. Супровідні документи
Номер
комерційн
ого
документа

Дата видачі

Країна

Місце
видачі

I.19. № контейнера / № пломби
I.20. Сертифіковано для
Споживання людиною

☐

I.21. Для транзиту через третю країну
Країна

Код ISO

Контролююч
ий орган ЄС
при
вивезенні

BCP code

Контролююч
ий орган ЄС
при ввезенні

BCP code

☐

☐

I.22. Для транзиту через державу-член(-и)

I.23. Загальна кількість упаковок I.24. Загальна кількість

Країна

Код ISO

I.25. Загальна вага брутто

I.25. Загальна вага брутто

I.28. Опис вантажу
1. 04 DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED
0408 Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved,
whether or not containing added sugar or other sweetening matter
Товар

Види

Quantity

Batch number

Виробниче підприємство

Cold store

Cutting plant

Date of freezing

Date of production

Date of slaughter

Вага нетто
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Product Description

Package count

Identification mark
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(UA)Яєчні продукти (EP)

II. Інформація щодо здоров’я

II.1

Підтвердження безпечності для здоров’я тварин

Part II: Certification

Я, що нижче підписався офіційний ветеринарний лікар/офіційний інспектор, цим засвідчую, що
яєчні продукти, які ввозяться на територію України:

○ (2) або [II.1.1

виготовлені із яєць, які отримані від птиці, що походить із території країни, які є
вільними від високопатогенного грипу птиці та хвороби Ньюкасла у відповідності до
критеріїв Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ. .

○ (2) або II.1.2

виготовлені із яєць, які отримані на потужностях, на яких та навколо яких в радіусі
10 км протягом щонайменше останніх 30 днів перед збором яєць, не було зафіксовано
жодного випадку високопатогенного грипу птиці;

○ (2) або з метою знищення збудника високопатогенного грипу птиці яєчні продукти були оброблені:
○ (2) або рідкий яєчний білок був оброблений:
○ (2) або при 55,6 C протягом 870 секунд.
○ (2) або при 56,7 C протягом 232 секунд.
○ (2) або 10% солений жовток був оброблений при 62,2 °С протягом 138 секунд
○ (2) або сухий яєчний білок був оброблений
○ (2) або при 67 C протягом 20 годин.
○ (2) або при 54,4 °C протягом 513 годин
○ (2) або цільні яйця були оброблені як мінімум:
○ (2) або [при 60 C протягом 188 секунд.
○ (2) або повністю
приготов
ані

○ (2) або цільний яєчний меланж був оброблений щонайменше:
○ (2) або при 60 C протягом 188 секунд.
○ (2) або [при 61,1 °C протягом 94 секунд.
○ (2) або II.1.3

○ або

виготовлені із яєць, які отримані на потужностях, на яких та навколо яких в радіусі
10 км протягом щонайменше останніх 30 днів перед збором яєць, не було зафіксовано
жодного випадку хвороби Ньюкасла

з метою знищення збудника хвороби Ньюкасла яєчні продукти були оброблені:

○ (2) або рідкий яєчний білок був оброблений:
○ (2) або при 55 °С протягом 2 278 секунд
○ (2) або при 57°С протягом 986 секунд
○ (2) або при 59 °С протягом 301 секунд
○ (2) або 10% солений жовток був оброблений при 55°С протягом 176 секунд
○ (2) або сухий яєчний білок був оброблений при 57 °С протягом 50,4 годин
○ (2) або [цільні яйця були оброблені:
○ (2) або при 55 °С протягом 2 521 секунд
○ (2) або при 57 °С протягом 1 596 секунд
○ (2) або при 59 °С протягом 674 секунд
○ (2) або
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є повністю приготовленими
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(UA)Яєчні продукти (EP)

II. Інформація щодо здоров’я

II.2

Атестація щодо безпечності для здоров’я населення

Part II: Certification

Я, що нижче підписався офіційний ветеринарний лікар/офіційний інспектор, цим засвідчую, що яєчні
продукти, які імпортуються на територію України, відповідають таким вимогам:
II.2.1

походять із потужностей, які схвалені Компетентним органом держави-члена ЄС для
постачання їх продукції на ринок Європейського Союзу та знаходяться під їх наглядом.

II.2.2

походять із потужностей, де запроваджено постійно діючі процедури, засновані на принципах
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) відповідно до
законодавства України про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів,
зокрема, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» (№ 771/97) або відповідно до еквівалентних норм Регламенту (ЄС) № 852/2004.

II.2.3

вироблені відповідно до гігієнічних вимог, встановлених законодавством про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів, зокрема, Законом України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (№ 771/97) або відповідно до
еквівалентних норм Регламенту (ЄС) № 852/2004.

II.2.4

відповідають вимогам Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності
харчових продуктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 548 від
19.07.2012 або відповідно до еквівалентних норм Регламенту (ЄС) № 2073/2005;

II.2.5

має ідентифікаційну позначку відповідно до законодавства України про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів, зокрема, Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (№ 771/97) або відповідно до еквівалентних
норм Регламенту

II.2.6

гарантується відсутність та/або неперевищення максимальних допустимих рівнів залишків
ветеринарних препаратів та забруднювачів відповідно до затверджених національних планів
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів, які є еквівалентними
законодавству України або відповідно до еквівалентних норм Директиви №96/23/ЄС;

Примітки
Частина І:
-

Пункт
I.11:

Назва, адреса та номер ухвалення потужності відправлення.

-

Пункт
1.15:

Зазначити реєстраційний номер(и) залізничних вагонів та вантажних автомобілів,
назви кораблів та номери рейсів літаків, якщо останні відомі. У разі перевезення у
контейнерах чи коробках – їх загальна кількість, зазначена у пункті І.20, та
реєстраційні чи серійні номери вказуються у пункті І.23

-

Пункт
I.19:

Використовуйте відповідні HS коди Всесвітньої митної організації: 04.07, 04.08, 35.02
або 21.06

-

Пункт
I.25:

Природа товару: вкажіть відсоткове співвідношення вмісту яйця

Частина ІІ:
(1)

«Яєчні продукти» – продукти переробки яєць, чи яєчних компонентів, чи яєчних сумішей чи
продукти їх подальшої переробки

(2)

Вибрати потрібне.

(3)

Колір підпису та печатки має відрізнятися від кольору іншого тексту.

(4) For reference to equivalent EU requirement pls look here: Export library
Сертифікат має бути виданим українською мовою та щонайменше мовою походження держави-члена ЄС.
Сертифікуючий інспектор
Назва

Кваліфікація і посада

Дата підпису

Підпис

Печатка
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