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Veterinary Certificate for technical gelatin (not intended for human consumption),
hides, horn-hoof, furs, sheep pelt, lambskin, goat underfur raw material, wool, hair
coat, horsehair, down and feather of chicken, duck, goose, and other species
exported into the Ukraine
Ветеринарного сертифіката доброякісності технічного желатину (не для
харчового застосування), шкур, рогів і копит, хутр, овечих шкур, ягнячих
шкурок (смушок), сировини козячого пуху, вовни, щетини, кінського волосу,
пуху і пір'я курей, гусей, качок та інших видів свійської птиці, що
експортуються в Україну зі Сполучених Штатів Америки
Exporting country: United States
Competent authority: U.S. Animal and Plant Health Inspection Service
Країна-експортер: Сполучені Штати Америки
Компетентний орган: Служба інспекції здоров'я тварин и рослин США (APHIS)
Name of authority issuing the certificate / Назва установи, яка видала сертифікат:
___________________________________________________
Area office issuing this certificate / Назва регіональної служби, яка видала
сертифікат: ___________________________________________
1. Identification of products / Ідентифікаційні дані:
Name of the product / Назва продукту:
______________________________________________________
Number of packages / Кількість місць:
______________________________________________________
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Kind of packaging / Тип тари:
________________________________________________________________________
Identification marks / Ідентифікаційне маркування:
________________________________________________________________________
Net weight / Вага нетто: ___________________________________________________
Conditions of storage and transit / Умови зберігання і транзиту:
________________________________________________________________________
2. Origin of the products / Джерело походження продукції:
Name and address of facility approved by APHIS to manufacture this product for export
to the Ukraine / Назва та адреса підприємства, що має дозвіл APHIS на виробництво
цього продукту для експорту в Україну:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Name and address of the exporter / Назва та адреса експортера:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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3. Destination of the products / Місце призначення продукції:
Country of destination / Країна призначення:
___________________________________________________
Country or countries of transit / Країна або країни транзиту:
___________________________________________________
Point of crossing the border / Пункт перетину кордону:
___________________________________________________
Means of transport (specify the number of the wagon, truck, flight, name of the ship) /
Транспортні засоби (вказати номер вагона, вантажівки, рейсу, назву судна):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Name and address of the consignee / Назва та адреса одержувача:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Certification of the fitness of the imported material / Сертифікація
доброякісності імпортованої продукції:
1. Raw material is obtained from animals showing no clinical signs of any OIE List A
disease transmissible through the exported materials. /
Сировинні матеріали одержані з тварин, у яких не виявлено клінічних ознак
жодного з захворювань, включених до Списку А Міжнародної організації
підприємців (ОІЕ), які можуть передаватися через експортовану сировину.
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2. The United States is free of African swine fever, African horse sickness, peste des
petitis ruminants, foot-and-mouth disease, sheep pox, and goat pox. /
На території Сполучених Штатів Америки відсутні африканська чума свиней,
африканська чума коней, чума дрібних жуйних тварин, ящур, овеча та козяча віспа.
3. The exported materials originate from animals that showed no clinical signs of anthrax
at the time of slaughter or collection. The exported materials originate from
establishments which are not under quarantine on account of anthrax control. /
Матеріали, що експортуються, одержані з тварин, у яких на момент забою або
вибірки не виявлено жодних клінічних ознак сибірської виразки. Матеріали, що
експортуються, походять із ферм, які не перебувають під карантином,
запровадженим через спалах сибірської виразки.
4. In the case of hides and skins the certified materials are only derived from hides and
skins of animals that were presented for examination at official slaughterhouses. /
У випадку шкір та шкур, сертифіковані матеріали отримані тільки з шкур тварин,
що були представлені для огляду на офіційних скотобойнях.
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