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Cert. nr. : 

 
VETERINARY CERTIFICATE 

 
FOR FEEDINGSTUFFS WITHOUT PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, FOR EXPORT TO UKRAINE 

 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 
ДЛЯ КОРМІВ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ,  ДЛЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНУ 

 
 
The undersigned, Veterinary Officer of the General Directorate of Control of the Federal Agency for the Safety of the 
Food Chain, Belgium, certifies that the product(s) / 
Ветеринарний інспектор Головного управління федеральної служби контролю за безпекою харчового ланцюгу, Бельгія, 
що підписався нижче, зазначає, що продукт(и): 
 
Name of the product /  
Назва продукту: 

Quantity /  
Вага: 

Lot number /  
Номер партії: 

Manufacture date / 
Дата виробництва: 

Expiry date / 
Придатний до: 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
Seller / Продавець: 
 
 
Buyer / Покупець: 
 
 
 

KINGDOM OF BELGIUM - Королівство Бельгія - 
Koninkrijk België - Royaume de Belgique 

 
FEDERAL AGENCY FOR THE SAFETY OF THE FOOD CHAIN (FASFC) 

Федеральне агентство з продовольчої безпеки 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA) 
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is (are) intended for animal nutrition. It is wrapped up in packing which prevent any risk of contamination or 
deterioration / Продукт призначається для введення в комбікорм для годівлі тварин. Продукт упаковано належним 
чином для запобігання ризику псування. 
 
Based on the list of ingredients, the above mentioned product(s) is (are) conform the provisions of annex IV of 
Regulation of the European Parliament and the Council (EC) 999/2001 concerning certain protection measures with 
regard to transmissible spongiform encephalopathies and the feeding of animal protein, as amended / Спираючись на 
перелік інгредієнтів, вище зазначений продукт відповідає положенням додаткової угоди 4 Постанови Європейського 
Парламенту та Ради (ЄС) 999/2001, що стосується певних засобів захисту стосовно заразних губчатих та харчування 
тваринним білком, у новій редакції. 
 
The batch of exported fodder or feed additives, was loaded and shipped from administrative territories (state, 
province, country, region, etc..) free from African swine fever during 3 years / Партію експортованого корму або 
кормових добавок відвантажено й відправлено з адміністративної території (штат, провінція, країна, регіон тощо), 
вільної від африканської чуми свиней протягом 3 років. 
 

 
The batch of exported fodder or feed additives, was loaded and shipped from administrative territories (state, province, 
country, region, etc..) free during 12 months from contagious diseases of animals, including / Партію експортованого 
корму або кормових добавок відвантажено й відправлено з адміністративної території (штат, провінція, країна, регіон 
тощо), вільної протягом 12 місяців від заразних захворювань тварин, у тому числі: 
• Rinderpest / Чуми великої рогатої худоби; 
• Peste des petits ruminants / Чуми дрібних жуйних тварин; 
• African horse sickness / Африканської чуми коней; 
• Foot and mouth disease (aphthous fever) / Афтозної лихоманки (ящура);  
• Sheep pox / Віспи овець;  
• Goat pox / Віспи кіз. 
 
 
 
 
This certificate may not be reproduced and is only destined to the Governmental Authority of UKRAINE. 
Даний сертифікат не може бути розмножений та призначений лише для Органів державної влади України. 
 
Done at / Складено в: 
 

Dated on / Дата: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Signature of the official veterinarian / 
Підпис державного ветеринара: 
 

 
 
Official stamp / 
Офіційна печатка: 

 
 
Name in capital letters / 
Ім’я великими літерами:  
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