1.1 Country of origin / Країна – походження:

1.9 Certificate No / Сертифікат №:

EU/ Європейський союз
1.2 Country of destination / Країна призначення:

UKRAINE/ УКРАЇНА

SUOMI

1.3 Name and address of manufacturer / Назва та адреса
виробника:
1.4 Name and address of consignor / Назва та адреса відправника:

1.5 Name and address of consignee / Назва та адреса отримувача:

1.6 Means of transport (the number of the railway carriage, truck,
container, flight-number, name of the ship) / Транспортні засоби
(номер вагона, вантажівки, контейнера, рейс літака, назва
судна):

FINLAND

HEALTH CERTIFICATE
for finished food products exported
from Finland to Ukraine /
СЕРТИФІКАТ
на готову продукцію, що експортується з
Фінляндії до України
1.10 Certifying Member State / Країна, яка видала сертифікат:

FINLAND/Фінляндія
1.11 Competent Central Authority in EU / Компетентний орган:

1.7 Country of transit / Країна транзиту:

FINNISH FOOD AUTHORITY/

1.8 Point of crossing the border / Пункт перетину кордону

1.12 Organisation in the EU, issuing this certificate / Установа,
що видала сертифікат:

II Identification of the product: / Ідентифікація продукції
2.1 Nature of the product / Властивості продукції

2.2 Type of packaging / Упаковка:

2.3 Number of packages / Кількість місць:

2.4 Net weight (kg) / Вага, нетто (кг):

2.5 Storage and transport temperature/ Температура зберігання і
транспортування

2.6 Date of production / Дата виготовлення продукції:

III Origin of the product / Походження продукції:
3.1 Name, approval number and address of the establishment / Назва (№) та адреса підприємства, затвердженого компетентною
ветеринарною службою:
-

manufacturer / виробника:

-

the cold storage / холодильник:

3.2 Place of loading/ Місце відвантаження:

UKR 001

3.3 Seal number(s)/ Номер(и) пломб:

17032016

IV. Health attestation / Засвідчення:
I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that: /
Я, що підписався нижче, державний/офіційний ветеринарний лікар, цим засвідчую, що:
-

The products described above have been declared fit for human consumption carried out in accordance
with EU (European Union) legislations/ Зазначені вище продукти визнані придатними для вживання
людиною в їжу згідно із законодавством ЄС (Європейського Союзу).
The products are without GMO/ Продукти не містять ГМО.
The products described above are produced in officially approved establishments/ Зазначені вище
продукти вироблені на підприємствах, що отримали відповідні офіційні дозволи.
The material for packing of the product is used for the first time and satisfies the necessary sanitaryhygienical requirements of the country of origin/ Для пакування продуктів використовуються нові
матеріали, що відповідають усім необхідним санітарно-гігієнічним вимогам країни походження.
Means of transport are treated and prepared in accordance with the rules approved in the exporting
country / Транспортні засоби пройшли обробку та підготовку відповідно до правил, затверджених
у країні походження.

-

-

Place / Місце

Date / Дата

Official stamp: /
Офіційна печатка

Signature of state/official veterinarian / Підпис державного / офіційного ветеринарного
лікаря
Name and position in capital letters / Ім'я та посада великими літерами
Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate /
Підпис і печатка повинні відрізнятися кольором від бланка сертифіката.

UKR 001

17032016

