
 

პოლონეთის რესპუბლიკა/REPUBLIC OF POLAND/RZECZPOSPOLITA POLSKA 

ვეტერინარული ინსპექცია/VETERINARY INSPECTION/INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

ორიგინალი/Original /Oryginał      ასლი/Copy/Kopia   გაცემული ასლების რაოდენობა/The number of copies issued/Liczba wydanych kopii 

 1. გამგზავნი (სრული დასახელება და მისამართი)/ 
Consignor (name and address in full)/ Wysyłający (pełna nazwa 

i adres) 

 4. სერტიფიკატის ნომერი/Certificate No /Świadectwo nr  

   

 
ვეტერინარული სერტიფიკატი 

საქართველოში ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის 

ინგრედიენტების შემცველი ცხოველის საკვებისათვის/  
 

VETERINARY CERTIFICATE 

for feed containing ingredients of animal origin exported to 

Georgia/ 
 

ŚWIADECTWO WETERYNARYJNE 

dla pasz zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego 

eksportowanych do Gruzji 

2. მიმღები (სრული დასახელება და 

მისამართი)/Consignee (name and address in full)/Odbiorca 

(pełna nazwa i adres)  

5. წარმოშობის ქვეყანა/Country of origin/Kraj pochodzenia  

 

6. კომპეტენტური ორგანო/Competent authority/Właściwa 

władza:  

 

ვეტერინარული ინსპექცია/Veterinary Inspection/Inspekcja 

weterynaryjna 
 

 

6.1 სერტიფიკატის გამცემი კომპეტენტური 

ორგანო/Competent authority issuing the certificate/Właściwa 

władza wydająca świadectwo 

3. დანიშნულების ადგილი/Destination/Miejsce 

przeznaczenia  

 

7.  ცხოველის საკვების იდენტიფიკაცია/Identification of feed/Identyfikacja pasz:  

 

7.1  პროდუქტ(ებ)ის დასახელება/Name of the product (s) /Nazwa produktu(ów): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7.2  კომპეტენტური ორგანოს მიერ აღიარებული/რეგისტრირებული საწარმოს დასახელება (ნომერი) და მისამართი 

/Name (No) and address of establishment, approved/registered by the Competent authority /Nazwa (nr) i adres przedsiębiorstwa 

zatwierdzonego/zarejestrowanego przez właściwą władz:ę  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

7.3  წარმოების თარიღი/Date of production /Data produkcji: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  



7.4  ვარგისიანობის ვადა/Expiry date/Data ważności: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

7.5  შეფუთვის ტიპი/Type of packaging /Rodzaj opakowania: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

7.6  შეფუთვების რაოდენობა/Number of packages/Liczba opakowań: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

7.7  მასა ნეტო (კგ)/ Net weight (kg)/Waga netto (kg):  
____________________________________________________________________________________________________________ 

7.8  ლუქის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში)/ Seal  number  (if applicable)/Numer plomby (jeśli dotyczy): 
____________________________________________________________________________________________________________ 

7.9 აღნიშვნები (რეფერენტული პარტია/პარტიის ნომერი)/Markings (reference batch/batch number)/Oznaczenia (numer 

referencyjny serii/partii produkcyjnej):  
________________________________________________________________________________________ 

8. შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები/Conditions of storage and transport /Warunki przechowywania i transportu: 
____________________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

9. სატრანსპორტო საშუალება(რეგისტრაციის ნომრები)/Means of transport (registration numbers) /Środki transportu (numery 

rejestracyjne):  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. ჯანმრთელობის დამოწმება/Health attestation / Poświadczenie zdrowotności 
  

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ოფიციალური ვეტერინარი პასუხისმგებელი ზემოაღნიშნული პროდუქტების 

კონტროლზე, ვადასტურებ, რომ:/I, the undersigned official veterinarian responsible for the supervision of the products 

described above, hereby certify that:/Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, właściwy do sprawowania nadzoru nad 

produktami opisanymi powyżej, niniejszym zaświadczam, że:  
 

1. ცხოველის საკვები წარმოებულია საწარმოებში, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურის 

მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ./Feed is produced in establishments that are under constant supervision by the state 

veterinary service./Pasze wytwarzane są w przedsiębiorstwach, które znajdują się pod stałym nadzorem państwowej służby 

weterynaryjnej.  
 

2. ზემოაღნიშნული ცხოველის საკვები შეიცავს ცხოველური წარმოშობის კომპონენტებს და განკუთვნილია 

ცხოველების საკბევად. / Feed referred to above contain components of animal origin and are intended for feeding animals. / 

Wymienione powyżej pasze zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego oraz są przeznaczone do żywienia zwierząt.  

 

 

3. გაგზავნამდე შემთხვევითი არჩევის პრინციპით აღებული ცხოველის საკვების საბოლოო პროდუქტის ნიმუში 

გამოკვლეულ იქნა ოფიციალურ ლაბორატორიაში და შესაბამისობაში იყო შემდგომ მოთხოვნებთან: 

სალმონელას არარსებობა 25 გრ-ში/ 
Prior to dispatch a random sample of the final feed had been tested in an official laboratory and was found to comply with the 

following requirements:  

Salmonella absence in 25 gr/  

Przed wysyłką próba losowa gotowej paszy była zbadana w oficjalnym laboratorium i otrzymany wynik był zgodny z następującymi 

wymaganiami:  

Salmonella nieobecna w 25 gr.  

 

4. შესაფუთი მასალა გამოყენებული იქნა პირველად და აკმაყოფილებს ჰიგიენის საჭირო მოთხოვნებს, როგორც 

აღნიშნული დადგენილია ევროკავშირის კანონმდებლობით. /Packaging material was used for the first time and satisfies 

the necessary hygiene requirements as defined in EU legislation./Materiał opakowaniowy został użyty po raz pierwszy i spełnia 

niezbędne wymogi higieniczne określone w przepisach prawnych UE.  

 

 

 

 



 

5. სატრანსპორტო საშუალება გასუფთავდა და მომზადდა ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული წესების თანახმად./ 
Means of transport have been cleaned and prepared in accordance with the rules binding in the exporting country./Środki transportu 

zostały oczyszczone i przygotowywane zgodnie z zasadami przyjętymi w kraju eksportera.  
 
 
 

ადგილი/Place/Miejsce                                                                                                      თარიღი/Date /Data 

 
 
 
 

ოფიციალური ვეტერინარის ბეჭედი და ხელმოწერა/    
Stamp and signature of an official veterinarian /  

Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii  
 

 

 

 


