
I.1. Відправник

Назва
Адреса
Країна Код ISO

I.2. Номер в IMSOC

I.2.a. Місцевий номер

I.5. Одержувач

Назва
Адреса
Країна Код ISO

I.3. Центральний компетентний орган
I.4. Місцевий компетентний орган

I.7. Країна походження Код ISO I.9. Країна призначення Код ISO

I.8. Регіон походження Код I.10. Регіон призначення Код
I.11. Місце відправлення

Назва
Адреса
Номер ухвалення
Країна Код ISO

I.12. Місце призначення

Назва
Адреса
Номер ухвалення
Країна Код ISO

I.13. Місце завантаження

Назва
Адреса
Номер ухвалення
Країна Код ISO

I.14. Дата та час відправки

I.15. Засіб транспортування

Спосіб
транспортуван
ня

Міжнародний
транспортний
документ

Ідентифікація

I.16 В'їздний пункт

I.18. Умови транспортування
Охолоджене ☐ Контрольована

температура ☐ Кімнатна
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) ☐

Країна Код ISO

I.24. Загальна кількість I.25. Загальна вага брутто I.25. Загальна вага брутто

I.28. Опис вантажу

Товар Виробниче підприємство Види Quantity Вага нетто
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II. Інформація щодо здоров’я

II.1 

Я, що нижче підписався офіційний ветеринар або офіційний інспектор, цим засвідчую, що молоко та
молочні продукти, які імпортуються на територію України, відповідають таким вимогам.

II.1.1

Вироблені з сирого молока, яке отримане від здорових тварин, вирощених на території ЄС, з
адміністративних територій та господарств, офіційно вільних від заразних хвороб тварин у тому числі:

- ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або зони, визнаної
Міжнародним епізоотичним бюро

- чуми дрібних жуйних - протягом, останніх 2 років на території країни або
адміністративної території, а при проведенні стемпінг-ауту – 6 місяців.

II.1.2

Не були оброблені барвниками, ароматичними речовинами, іонізуючим або ультрафіолетовим 
опроміненням, які не затверджені законодавством ЄС або еквівалентним законодавством України; не 
містять натуральних або синтетичних естрогенів, гормональних речовин, тиреостатичних препаратів, 
антибіотиків або залишків заспокійливих засобів відповідно до законодавства України або еквівалентного 
законодавства ЄС.

II.1.3

Виготовлені на офіційно затверджених молокопереробних підприємствах, що перебувають під офіційним 
контролем компетентного органу країни походження, яка є державою-членом ЄС, та визнані придатними 
для споживання і вільного продажу без обмежень.

II.1.4

Молоко або молочний інгредієнт, з якого виготовлений продукт, був оброблений при температурі не 
менше 72оС щонайменше 15 секунд (або обробка щонайменше з еквівалентним ефектом) або процес 
виготовлення молочних продуктів з сирого молока (дозрівання сиру більше ніж 60 днів) з метою 
уникнення присутності вегетативних патогенних мікроорганізмів.

II.1.5

Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні показники молока та молочних продуктів 
відповідають гігієнічним вимогам гігієни і безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини 
відповідно до діючих в Україні або ЄС вимог.

II.1.6

Експортовані продукти мають характерні органолептичні характеристики та неушкоджену заводську 
упаковку.

II.1.7

Матеріал для упаковки одноразовий і задовольняє санітарно-гігієнічні вимоги, які застосовуються в 
країні-експортері.

II.1.8

Транспортні засоби оброблені і підготовлені відповідно до прийнятих у країні-експортері правил.
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II. Інформація щодо здоров’я

Примітки

Частина І:

 Пункт
I.11:

Місце походження: Назва, адреса та номер ухвалення підприємства відправки.

Пункт
I.15:

 Реєстраційний номер (залізничних вагонів або контейнерів та вантажних
автомобілів), номер рейсу (літака) або назву судна. У разі перевезення у контейнерах
– загальна кількість контейнерів та їх реєстраційний номер, та за наявності
серійного номеру пломби – вказати у пункті І.21.

Пункт
I.19:

 Вкажіть загальну вагу брутто та загальну вагу нетто.

Пункт
I.21:

Для контейнерів або коробок, вкажіть номер контейнера та офіційний номер пломби
(якщо є).

Пункт
I.25:

 Підприємство-виробник: вкажіть номер ухвалення переробного підприємства(в),
схваленого для експорту.

Митний код та назва: використовуйте відповідні коди УКТЗЕД (HS) під заголовками:
04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01;
35.02 or 35.04.

Колір підпису та печатки повинен відрізнятися від кольору надрукованого тексту
Сертифікуючий інспектор

Назва
Дата підпису
Печатка

Кваліфікація і посада
Підпис
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