Методичні вказівки із заповнення ветеринарного сертифікату
здоров’я, який супроводжуватиме столові яйця до Держави Ізраїль
1. Загальні вимоги
1.
Експорт столових яєць здійснюється з потужностей, ухвалених
Компетентним органом Держави Ізраїль.
2.
Експорт столових яєць здійснюється відповідно до погодженої форми
сертифіката, яка розміщена на офіційному веб-сайті Держпроджспоживслужби*.
3.
Експорт столових яєць, за вимогою Держави Ізраїль, має здійснюватись за
логістичним маршрутом, уникаючи транзиту/переміщення через зону(и), яка(і) не
мають офіційного статусу вільної(их) від грипу птиці (при оформленні сертифіката
офіційний лікар/державний інспектор перевіряє
маршрут, який надається
експортером).
4.
Усі експортні партії столових яєць мають супроводжуватись результатами
досліджень в рамках виконання програми моніторингу за сальмонельозом. При цьому
результати дослідження мають бути отримані не більше ніж за 90 днів до сертифікації.
А також на вимогу Держави Ізраїль дані дослідження мають бути надані в перекладі
англійською мовою.
*Зверніть увагу, що до 31.03.2020 (включно) діє одна форма, а з 01.04.2020 вступає в силу інша форма
сертифіката до моменту підтвердження статусу України як країни вільної від грипу птиці відповідно до
вимог МЕБ (орієнтовно 12.05.2020). У такому разі з 01.04.2020 до основної форми сертифіката має
виписуватись (видаватись) Додатковий сертифікат щодо грипу птиці для підприємств, які знаходяться
у вільних зонах для експорту столових яєць свійської птиці до Ізраїлю відповідно встановленого зразка,
який розміщено на офіційному веб-сайті в розділі Міжнародне співробітництво – ветеринарія та
безпечність – Сертифікати на експорт.

2. Спеціальні вимоги
1.
Оформлення та видачу ветеринарних сертифікатів здійснюється
виключно офіційними ветеринарними лікарями, які перебувають у штаті районних
(міських) державних лікарень ветеринарної медицини та підпорядкованими
державними ветеринарними інспекторами;
2.
Оформлюється та видається ветеринарний сертифікат для експорту до
Держави Ізраїль виключно у разі дотримання експортною потужністю відповідних
положень, передбачених сертифікатом;
3.
Сертифікат заповнюється англійською мовою.
4.
Номер сертифікату здоров’я переноситься з Форми 2;
5.
Будь-які викреслення у сертифікаті заборонені, за виключенням
положень, де це передбачено відповідною зноскою;
6.
Не пізніше ніж за 2 робочі дні до завантаження надсилати заповнені
сертифікати на перші 5 вантажів для попередньої перевірки до центрального апарату
Держпродспоживслужби на електронну адресу int.dep@dpss.gov.ua із зазначенням теми
електронного листа «Для перевірки сертифіката на експорт до Держави Ізраїль».
7.
Колір підпису і печатки повинен відрізнятися від кольору друкованого
тексту.
8.
Копія виданого міжнародного сертифіката для експорту зберігається у
офіційного лікаря (протягом 3 років).

