Ветеринарний сертифікат на собак та котів
які експортуються в Україну
Veterinarian Certificate for Cats and Dogs, which are exported to
The Ukraine
№______________________
Країна експортер
Exporting Country
Компетентне відомство
Responsible Agency
Заклад який видав сертифікат
Institution, which issued Certificate
1. Ідентифікація / Identification:

Вид тварин / Type of animal
Порода / Breed
Стать / Sex
Вік (дата народження) / Date of Birth
Мікрочіп № / Microchip №
Кількість тварин / Quantity of animals
2. Упаковка / Packaging
3.Умови транспортування
Conditions of transportation
4. Призначення вантажу:
Purpose of the cargo
Країна транзиту
Transit country
Пункт перетину кордону
Point of border crossing
Назва та адреса відправника
Name and address of the sender
Власник
Owner
Назва та адреса отримувача
Name and address of the receiver
Вид та номер транспортного засобу
Type and number of mean of transportation

Сертифікат про придатність собак та котів для ввезення в Україну
Certificate of conformance of dogs and cats to be brought to Ukraine

Я, ветеринарний лікар____________________________ наступним
I, the veterinarian doctor______________________________herewith
підтверджую, що _____________________ виходить з адміністративних територій
confirm that ________________________________is coming from the administrative
вільних від заразних хвороб, у тому числі:
territory free from contagious diseases, including:
Вірусний енцефаломіеліт- протягом 12 місяців на адмін. території.
Viral Encephalomyelitis – during 12 months on the administrative territory.
Хвороба Aуескі, сказ, туберкульоз, туляремія, дерматофітози (тріхофітія, мікроспорія)- протягом
останніх 12 місяців.
Aujeszky disease, rabies, tuberculosis, tularemia, dermatophytosis (trihofitia, microsporia)- during last 12
months.
Не менше 30 діб утримувались на карантині в окремих приміщеннях
Animals were kept in the quarantine at separate premises during at least 30 days
Тварин було досліджено на: собаки 1) Токсоплазмоз ___________________
Animals were examined for:
dogs 1) Toxoplasmosis _______________________
(дата та результат) (date, result)
Коти 2) Дерматофітози ____________________
Cat 2) Dermatophytosis_____________________
(дата та результат) (date, result)
Тварині (нам) було проведено тест на виявлення антитіл до сказу: ______________
Animal was tested for antibodies for rabies:
_________________________
_
(дата та результат) (date, result)
Тварину (ни) було вакциновано (собаки) проти сказу, чуми м´ясоїдних , гепатиту, вірусного ентериту,
парво- і аденовірусних інфекцій, лептоспірозу:
________________
Animal (s) was vaccinated against (dog) rabies, distemper, hepatitis,
viral enteritis, parvo- and adenovirus infections, leptospirosis: _____________________
(дата) (date)
against rabies, distemper, hepatitis, viral enteritis, parvo- and adenoviral infections, leptospirosis;
Котів вакциновано проти сказу, пан лейкопенію: ________________________
Cat(s) vaccinated against rabies, pan-leukopenia: ________________________
Транспортні засоби оброблені і підготовлені відповідно до прийнятих у_____________________
правил.
(країна-експортер)
Means of transportation were treated and prepared according to rules and regulations approved in
_____________
_.
(the exporting country)
печатка
дата
підпис
stamp
date
signature

