
ნაწილი №1

ჯანმრთელობის სერტიფიკატი

№ 000000
დანართი №4

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სხვა ქვეყნიდან ან მისი
ტერიტორიიდან ძაღლის, კატის ან ქრცვინის არაკომერციული

გადაადგილებისათვის

Health Certificate
for the non-commercial movement of dogs, cats or ferrets to Georgia from other

countries
Ветеринарный сертификат на некоммерческое перемещение собак, кошек или

хорьков в Грузию из других стран

ქვეყანა: საქართველო/Country: Georgia/ Страна: Грузия
ჯანმრთელობის სერტიფიკატი სხვა ქვეყნებისთვის/ Veterinary Certificate for other countries/ Ветеринарный сертификат для других стран
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I.1. გამგზავნი/Consignor / Грузоотправитель 

დასახელება/Name/ Название

მისამართი/Address/ Адрес

ტელ./Tel No:/ Тел.:

I.2. სერტიფიკატის ნომერი/Certificate reference No./ 
Регистрационный № сертификата

I.2.ა./a./а.

I.3. ცენტრალური კომპეტენტური ორგანო/Central competent authority/
Центральный компетентный орган

I.4. ადგილობრივი კომპეტენტური ორგანო/Local competent authority/ 
Местный компетентный орган

I.5. მიმღები/Consignee/ Грузополучатель

დასახელება/Name/ Название

მისამართი/Address/ Адрес

აფოსტო კოდი/Postal code/ Индекс

ტელ./Tel. No:/ Тел.:

I.6. საქართველოში საქონლის მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი / 
Persons responsible for the consignment in GE/ Лица, ответственные за 
груз в Грузии

I.7.
წარმოშობის 
ქვეყანა/ 
Country of 
origin/ Страна 
происхождени
я

IS
O

კო
დი/
ISO
сod
e/ 
Код
ISO

I.8. 
წარმოშობის 
რეგიონი/ 
Region of 
origin/ 
Регион 
происхожден
ия

კოდი/ 
Code/ 
Код

I.9.
დანიშნულები
ს ქვეყანა/ 
Country of 
destination/ 
Страна 
назначения

ISO 
კოდი/ 
ISO code/
Код ISO

I.10.
დანიშნულებ ის
რეგიონი/ 
Region of 
destination/ 
Регион 
назначения

კოდი/ 
Code/ 
Код

I.11. წარმოშობის ადგილი/Place of origin/ Место 
происхождения

I.12. დანიშნულების ადგილი/Place of destination/ Место назначения

I.13. დატვირთვის ადგილი/Place of loading/ Место погрузки I.14. გაგზავნის თარიღი/Date of departure/ Дата отправки

I.15. ტრანსპორტი/Means of transport/ Транспортное средство I.16. სასაზღვრო მიმღები პუნქტი ქვეყანაში/ (BIP)/Entry BIP country/ 
ПИП ввоза в страну

I.17. CITES ნომერი/No(s) of CITES/ №№ CITES

I.18. საქონლის აღწერილობა/Description of commodity/ 
Описание товара

I.19. საქონლის სეს ესნ(HS) კოდი/Commodity Code (HS 
Code)/ Код товара (HS код)



I.20. რაოდენობა/ Quantity/ 
Количество

I.21. პროდუქციის ტემპერატურა/ Temperature of products/ Температура продукта I.22. შეფუთვების 
რაოდენობა/ Total 
number of packages/ 
Количество мест

I.23. ლუქის/კონტეინერის ნომერი/Seal /Container No/ № пломбы/контейнера I.24. შეფუთვების ტიპი/ 
Type of packaging/ Тип 
упаковки

I.25. საქონელი დაშვებულია, როგორც/Commodity Certified for:/ Товар сертифицирован для:

შინაური ცხოველები/Pets/ Непродуктивные животные

I.26. სხვა ქვეყნაში ტრანზიტისათვის/ For transit to other 
country/ Для транзита в другую страну

I.27. საქართველოში იმპორტის ან დაშვების მიზნით/ For import or 
admission into Georgia/ Для ввоза или допуска в Грузию

I.28. საქონლის იდენტიფიკაცია/Identification of the commodities/ Идентификация товаров

სახეობა
(მეცნიერული
სახელწოდება)/

Species
(Scientific name)/

Вид
(Научное
название)

სქესი/
 Sex/
Пол

ფერი/
Colour/
Окрас

ჯიში/
Breed/

Порода

საიდენტიფიკაციო
ნომერი/

Identification
number/

Идентификационны
й №

საიდენტიფიკაცი
ო სისტემა/

Identification
system/ Система
идентификации

დაბადების თარიღი
[დდ/თთ/წწ]/
Date of birth
(dd/mm/yy)/

Дата рождения (дд/мм/
гг)



II. ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ/Health information/ Информация о 
здоровье

II. ა.სერტიფიკატის 
ნომერი/II.a.Certificate reference No/ II.a. 
Регистрационный № сертификата

II. ბ./b./б
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I. მე, ქვემოთ ხელისმომწერი სახელმწიფო ვეტერინარი(1)/ ვეტერინარი ავტორიზებული კომპეტენტური 
ორგანოს (1) მიერ,
------------------------------------------------------ (ჩასვით სხვა ქვეყნის ან მისი ტერიტორიის დასახელება) 
ვადასტურებ, რომ
 I, the undersigned official veterinarian (1)/ veterinarian authorized by the competent authority (1)
____________________________________ (insert name of territory or other country) certify that: 
Я,  нижеподписавшийся  государственный  ветеринар(1)/ ветеринар,  уполномоченный  компетентным  органом(1)
………………………………………………………(указать название третьей страны), настоящим удостоверяю,

მესაკუთრის მიერ დამოწმებული მგზავრობის მიზანი/ხასიათი/ Purpose/nature of journey attested by the owner/
Цель/тип поездки, подтвержденная владельцем

II.1. თანდართული დეკლარაცია(2),  რომელიც შევსებულია მესაკუთრის ან იმ ფიზიკური პირის
მიერ,  რომელსაც აქვს მესაკუთრის მიერ წერილობით მინიჭებული უფლებამოსილება,
მესაკუთრის სახელით ცხოველთა არაკომერციულ გადაადგილებაზე, წარმოდგენილი
მტკიცებულებებით (3),  ადასტურებს,  რომ ცხოველები,  რომლებიც მითითებულია I.28
გრაფაში,  თან ახლავს მესაკუთრეს ან იმ ფიზიკურ პირს, რომელსაც აქვს მესაკუთრის მიერ
წერილობით მინიჭებული უფლებამოსილება, მესაკუთრის სახელით ცხოველთა
არაკომერციულ გადაადგილებაზე, მისი გადაადგილებიდან არაუმეტეს 5 დღის
განმავლობაში და რომ აღნიშნული ცხოველები არ ექვემდებარებიან ისეთ გადაადგილებას,
რომლის მიზანია მათი გასხვისება ან საკუთრების გადაცემა და რომ არაკომერციული
გადაადგილებისას ცხოველები რჩებიან ქვემოთ ჩამოთვლილი პირების პასუხისმგებლობის
ქვეშ:

II.1. the attached declaration (2) by the owner or the natural person who has authorization in writing from the 
owner to carry out the non- commercial movement of the animals on behalf of the owner, supported 
by evidence (3), states that the animals described in Box I.28 will accompany the owner or the natural 
person who has authorization in writing from the owner to carry out the non-commercial movement 
of the animals on behalf of the owner within not more than 5 days of his movement and are not 
subject to a movement that aims at their sale or a transfer of ownership, and during the non-
commercial movement will remain under the responsibility of

II.1. в прилагаемой декларации владельца(2) или физического лица, имеющего письменное разрешение
от владельца на проведение некоммерческих перемещений животных от имени владельца, 
подкрепленной доказательствами(3), указано, что животные, описанные в графе I.28, будут 
сопровождать владельца или физическое лицо, имеющее письменное разрешение от владельца на 
проведение некоммерческого перемещения животных от имени владельца, во время переезда, 
продолжающегося в течение не более 5 дней, и целью их перевозки не является продажа или 
передача права собственности, а в течение некоммерческого перемещения животные будут 
находиться под ответственностью

(1) ან [მესაკუთრე] / (1) either [the owner;]/ (1) либо [владельца;]

(1) ან [ფიზიკური პირი, რომელსაც აქვს მესაკუთრის მიერ წერილობით მინიჭებული 
უფლებამოსილება მესაკუთრის სახელით ცხოველთა არაკომერციულ გადაადგილებაზე]

(1) or [the natural person who has authorization in writing from the owner to carry out the non-commercial 
movement of the animals on behalf of the owner;]/

(1) либо [физического лица, у которого есть письменное разрешение от владельца на некоммерческое 
перемещение животных от имени владельца;] 

(1) ან [ფიზიკური პირი, რომელიც მესაკუთრესთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, 
დანიშნულია გადამყვანად მესაკუთრის სახელით ცხოველთა არაკომერციული 
გადაადგილებისთვის;

(1) or [the natural person designated by a carrier contracted by the owner to carry out the non-commercial
movement of the animals on behalf of the owner;]/

(1) либо [физического лица, назначенного перевозчиком, нанятым владельцем для проведения 



ტრანსპონდერი ან სვირინგი /
‘Transponder or

tattoo/Транспондер или
татуировка

ვაქცინაციის
თარიღი / Date
of vaccination/

Дата вакцинации

(დდ/თთ/წწ) /
(dd/mm/yyyy)/
 (дд/мм/гггг)

ვაქცინის
სახელწოდება

და
/მწარმოებელი

Name and
manufacturer of

vaccine/
Название  и

производитель
вакцины

სერიის
 /ნომერი

Batch
number/
Номер
партии

  /ვაქცინაციის ვალიდურობა
Validity of vaccination/
Действие вакцинации

 სისხლის ნიმუშის
  / Date ofაღების თარიღი

the blood sampling/
Дата отбора проб крови 

(დდ/თთ/წწ)
(dd/mm/yyyy)
(дд/мм/гггг)

ცხოველის
-ანბანურ

ციფრული
 /კოდი

Alphanumeric
code of the

animal/
Буквенно-
цифровой

код
животного

იმპლანტირებ
 /ის ან და

წაკითხვის
 / Dateთარიღი

of implantation
and/or reading/

Дата
имплантации

и/или
считывания 

( / / )-დდ თთ წწ
 /დან  From (dd/

mm/yyyy)/ С
(дд/мм/гггг)

( / / )-დდ თთ წწ
 / Toმდე

(dd/mm/yyyy)/
По

(дд/мм/гггг)



II. ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ/ Health information/ 
Информация о здоровье

II.ა. სერტიფიკატის ნომერი/II.a.Certificate 
reference No/ Регистрационный № 
сертификата

II. 
ბ./b.
/б

ანტიპარაზიტული დამუშავების მოწმობა Attestation of anti-parasite treatment/ Подтверждение 
обработки против паразитов:

ან [II.4. I.28 გრაფაში მითითებული ძაღლები დამუშავებულნი არიან ენდოპარაზიტების წინააღმდეგ 
ფართო სპექტრის ანტიჰელმინთური საშუალებით და ეგზო პარაზიტებზე ვეტერინარის მიერ; 
განხორციელებული ანტიპარაზიტული დამუშავების დეტალები აღნიშნულია ქვემოთ მოცემულ 
ცხრილში.

either [II.4. the dogs described in Box I.28 have been treated against endoparazite by wide range of 
antihelmints and againist egzoparazite; the details of the treatment carried out by the administering 
veterinarian are provided in the table below.

либо [II.4. собаки, описанные в графе I.28 прошли обработку от экзопаразитов, подробная информация о
проведенной обработке изложена в приведенной ниже таблице.]

ძაღლის ტრანსპონდერის ან სვირინგის
ნომერი/ 

Transponder or tattoo number
of the dog/

№ транспондера или татуировка

ანტიპარაზიტული დამუშავება /
Anti-parazite treatment/

Обработка против паразитов

შემსრულებელი
ვეტერინარი/
Administering
veterinarian/
Ветеринар,

проводящий
обработку

პრეპარატის
სახელწოდება და
მწარმოებელი/

Name and manufacturer of
the product/

Название и производитель
продукта

დამუშავების თარიღი
[დდ/თთ/წწ/] და დრო

[00:00]/
Date [dd/mm/yyyy/ and time

of treatment [00:00]/
Дата [дд/мм/гггг] и время

обработки [00:00]

სახელი, გვარი,
ბეჭედი და
ხელმოწერა/

Name in capitals, stamp
and signature/

Имя заглавными
буквами, печать и

подпись

შენიშვნები/Notes/ Примечания

(ა) წინამდებარე სერტიფიკატი განკუთვნილია ძაღლებისათვის (Canis lupus 
familiaris), კატებისა (Felis Silvestris catus) და ქრცვინებისათვის (Mustela putorius furo).

(а) This certificate is meant for dogs (Canis lupus familiaris), cats (Felis silvestris catus) and
ferrets (Mustela putorius furo).

(a) Сертификат составлен для собак (Canis lupus familiaris), кошек (Felis silvestris catus) и
хорьков (Mustela putorius furo).

(ბ) წინამდებარე სერტიფიკატი ძალაშია მისი სახელმწიფო ვეტერინარის მიერ
გაცემიდან 10 დღის განმავლობაში, საქართველოში მგზავრებისათვის განკუთვნილ
დერეფანში დოკუმენტური და იდენტურობის შემოწმების თარიღამდე.

ზღვით ტრანსპორტირების შემთხვევაში, 10-დღიანი პერიოდი გაგრძელდება იმ 
დამატებითი დროით, რომელიც შეესაბამება ზღვით მგზავრობის ხანგრძლივობას.

(b) This certificate is valid for 10 days from the date of issue by the official veterinarian
until the date of the documentary and identity checks at the designated Georgia’s
travelers’ point of entry.

In case of transport by sea, that period of 10 days is extended by an additional period 



corresponding to the duration of the journey by sea.

(b)  Настоящий  сертификат  действует  в  течение  10  дней  с  момента  его  выдачи
официальным  ветеринаром  до  даты  документарной  проверки  и  проверки
идентичности  на  специально  обозначенном  пункте  въезда  путешественников  на
территорию Грузии. 

При  перевозке  по  морю  этот  10-дневный  период  продлевается  за  счет
дополнительного периода, соответствующего продолжительности перевозки по морю.

g)
ნაწილი I: /Part I/ Часть I

გრაფა I.5. საქონლის მიმღები: აღნიშნეთ დანიშნულების ქვეყანა 

Box I.5. Consignee: Indicate country of destination.

Графа I.5: Грузополучатель: Указать страну назначения.

გრაფა I.28.  იდენტიფიკაციის სისტემა:  აირჩიეთ ერთ-ერთი:  ტრანსპონდერი ან
სვირინგი.  საიდენტიფიკაციონომერი:  მიუთითეთ ტრანსპონდერის ან სვირინგის
ანბანურ- ციფრული კოდი. დაბადების თარიღი/ჯიში: მესაკუთრის განცხადებისამებრ;

Box I.28 Identification system: select of the following: transponder or tattoo.
Identification number: indicate the transponder or tattoo alphanumeric code. 
Date of birth/breed: as stated by the owner.

Графа I.28: Система идентификации: выберете следующее: транспондер или татуировка. 
Идентификационный номер: укажите буквенно-числовой код транспондера или 
татуировки.

Дата рождения/разведения: как заявлено владельцем.

ნაწილი II/Part II/ Часть II:

(1) მიზანშეწონილობის ფარგლებში / (1) Keep as appropriate/ (1) Оставить нужное.

(2) II.1. პუნქტში მითითებული დეკლარაცია თან დაერთვება სერტიფიკატს და ის უნდა 
შეესაბამებოდეს
,,შინაური ბინადარი ცხოველების არაკომერციული გადაადგილების წესის“  მე-5
დანართით განსაზღვრულ მოდელს.

(2) The declaration referred to in point II.1 shall be attached to the certificate and comply with
the model set out in Annex №5 of the “non-comercial movment of pet animals”.

(2)  Декларация,  указанная  в  пункте  II.1,  должна  быть  приложена  к  сертификату  и
соответствовать образцу, установленному в Приложении 5 Регламента о некоммерческих
перемещения непродуктивных животных.

(3)  მტკიცებულება,  რომელიც მითითებულია II.1.  პუნქტში (მაგალითად,  ჩასხდომის
ბარათი,  ფრენის ბილეთი)  და II.2.  პუნქტში (ღონისძიებაზე დასწრების ანგარიში,
წევრობის საბუთი)  მოწოდებული იქნება შენიშვნების (ბ)  პუნქტში მითითებულ
შემოწმებებზე პასუხისმგებელი კომპეტენტური ორგანოების მიერ მოთხოვნის
საფუძველზე.

(3) The evidence reffered to in point II.1 (e.g. boarding pass, flight ticket) and in point II.2 (e.g.
receipt of entry to the event,  proof of membership)  shall be surrendered on request by the
competent authorities responsible for the checks referred to in point (b) of the notes.



(3) Данные, перечисленные в пункте II.1 (например, посадочный талон, билет на самолет)
и в  пункте  II.2  (например,  квитанция  о  прохождении на мероприятие,  подтверждение
членства), должны быть предъявлены по запросу компетентных органов, ответственных за
проведение проверок, перечисленных в пункте (b) этих Примечаний.

(4)  ნებისმიერი ხელახალი ვაქცინაცია უნდა იქნეს მიჩნეული პირველად ვაქცინაციად,
თუ ის არ ჩატარდა წინა ვაქცინაციის ვალიდურობის პერიოდში.

(4) Any revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within
the period of validity of a previous vaccination.

(4) Повторную вакцинацию следует считать первичной вакцинацией, если ее не провели в
течение периода действия предыдущей вакцинации.

(5) II.3.2 პუნქტში მითითებული დეკლარაცია, რომელიც თან დაერთვება სერტიფიკატს
უნდა შეესაბამებოდეს ,,შინაური ბინადარი ცხოველების არაკომერციული
გადაადგილების წესის“  დანართი №2-ით განსაზღვრულ დადგენილ ფორმასა და
სქემას.

(5) The declaration referred to in point II.3.2 to be attached to the certificate complies with the
format,  layout requirements laid down in Annex 2  of the “non-comercial movment of pet
animals”.

(5)  Декларация,  указанная  в  пункте  II.3.2.,  должна  прилагается  к  сертификату  и
соответствовать  образцу,  установленному  в  Приложении  2  Регламента  о
некоммерческих перемещения непродуктивных животных.

(6) ცხოველთა ვაქცინაციისა და იდენტიფიკაციის დეტალების დამოწმებული ასლი თან
უნდა დაერთოს სერტიფიკატს.

(6) A certified copy of the identification and vaccination details of the animals concerned shall
be attached to the certificate.

(6)  Заверенная  копия  подробной  информации  по  идентификации  и  вакцинации
перевозимых животных должна быть приложена к сертификату.

(7) მესამე ვარიანტის შემთხვევაში, მესაკუთრე ან II.1. პუნქტში მითითებული 
ფიზიკური პირი, (ბ) პუნქტში მითითებულ შემოწმებებზე პასუხისმგებელი 
კომპეტენტური ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე, ვალდებულია წარადგინოს 
დეკლარაცია იმის თაობაზე, რომ ცხოველები დაცულნი იყვნენ სატრანსპორტო 
საშუალებაში ან საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე და არ ჰქონიათ კონტაქტი 
ცოფის ამთვისებელ სხვა ცხოველებთან იმ ტერიტორიაზე ან სხვა ქვეყანაში ტრანზიტის 
დროს, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი ,,შინაური ბინადარი ცხოველების 
არაკომერციული გადაადგილების წესის“ მე-7 მუხლით განსაზღვრულ 
ჩამონათვალში(სიაში).
აღნიშნული დეკლარაცია უნდა შეესაბამებოდეს ,,შინაური ბინადარი ცხოველების
არაკომერციული გადაადგილების წესის“ დანართი №3 განსაზღვრულ ფორმატს და
სქემას.

(7) The third option is subject to the condition that the owner or the natural person referred to
in point II.1 provides, on request by the competent authorities responsible for the checks referred
to in point (b), a declaration stating that the animals have had no contact with animals of species
susceptible of rabies and remain secure within the means of transport or the perimeter of an
international airport during the transit through a territory or a other country other than
those listed in Article 7 of the “non-comercial movment of pet animals”. This declaration shall
comply with the format and layout set out in Annex 3 of the “non-comercial movment of pet
animals”.



(7) Третий вариант возможен при условии предоставления владельцем или физическим
лицом, упомянутым в пункте  II.1, по запросу компетентного органа, ответственного за
проверки, описанные в пункте (b), декларации о том, что животные не контактировали с
животными видов, восприимчивых к бешенству, и остаются в безопасности, находясь в
транспортном средстве или на территории международного аэропорта, во время транзита
через территорию или третью страну, помимо перечисленных в Статье 7 Регламента о
некоммерческих  перемещениях  непродуктивных  животных.  Эта  декларация  должна
соответствовать  требованиям  к  формату  и  структуре,  указанным  в  Приложении  3
Регламента о некоммерческих перемещениях непродуктивных животных.

(8) II.3.1. პუნქტში მითითებული ცოფის საწინააღმდეგო ანტისხეულების ტიტრაციის 
ტესტი:

- უნდა ჩატარდეს კომპეტენტური ორგანოს ავტორიზებული 
ვეტერინარის მიერ აღებულ ნიმუშზე, ვაქცინაციის თარიღიდან 
არანაკლებ 30 დღის შემდეგ და იმპორტის თარიღამდე არანაკლებ 3 
თვით ადრე;

- ცოფის ვირუსის საწინააღმდეგო მანეიტრალიზირებელი 
ანტისხეულებისრაოდენობა შრატში უნდა შეადგენდეს ან 
აღემატებოდეს 0,5 IU/ml;

- უნდა ჩატარდეს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში.
- ხელახლა არ უნდა ჩაუტარდეს ცხოველს, რომელსაც, ტესტის 

დამაკმაყოფილებელი შედეგის შემდგომ, ჩაუტარდა მომდევნო 
ვაქცინაცია ცოფის წინააღმდეგ წინა ვაქცინაციის ვალიდურობის 
პერიოდის განმავლობაში.

II.3.1. პუნქტში მითითებული ცოფის ანტისხეულების ტესტის 
თაობაზე აკრედიტებული ლაბორატორიის დასკვნის 
დამოწმებული ასლი თან უნდა დაერთოს სერტიფიკატს.

(8) The rabies antibody titration test reffered to in point II.3.1:
- must  be carried out  on a sample collected by a veterinarian authorised by the

competent authority, at least 30 days after the date of vaccination and 3 months
before the date of import;

- must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or
greater than 0,5 IU/ml;

- must be performed by a acretidied laboratory.
- does not have to be renewed on an animal, which following that  test with

satisfactory results, has been revaccinated against rabies within the period of validity
of a previous vaccination.

A certified copy of the official report from the accreditied laboratory on the results of
the rabies antibody test referred to in point II.3.1 shall be attached to the certificate.

(8) Исследование на титры антител к вирусу бешенства, указанное в пункте II.3.1: 
- должно быть проведено на пробе, отобранной ветеринаром, утвержденным 

компетентными органами, как минимум через 30 дней после момента 
вакцинации и за три месяца до даты ввоза;

- должно показать, что измеренный уровень нейтрализующих антител к вирусу 
бешенства в сыворотке равен или более 0.5 МЕ/мл;

- должно быть проведено аккредитованной лабораторией;
- не требует повторения для животного, которое имея удовлетворительные 

результаты в данном исследовании, было повторно вакцинировано против 
бешенства в течение периода действия предыдущей вакцинации.

Заверенная копия официального отчета от аккредитованной лаборатории по 
результатам исследования на титры антител к вирусу бешенства, указанного в пункте 
II.3.1., должна быть приложена к сертификату.



(9) აღნიშნული დასკვნის დადასტურებით, სახელმწიფო ვეტერინარი ადასტურებს,
რომ მან შეამოწმა, საკუთარი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, საჭიროებისამებრ,
მითითებულ ლაბორატორიასთან ურთიერთობით, II.3.1. პუნქტში მითითებული
ცოფის ანტისხეულების ტიტრაციის ტესტის შედეგების თაობაზე ლაბორატორიული
გამოკვლევის ნამდვილობა.

(9) By certifying this result, the official veterinarian confirms that he has verified, to the best
of his ability and where necessary with contacts with the laboratory indicated in the report,
the authenticity of the laboratory report on the results of the antibody titration test referred to
in point II.3.1.

(9)  Посредством  сертификации  этого  результата  государственный  ветеринар
подтверждает,  что  он  проверил,  в  полную  меру  своих  способностей,  и  при
необходимости посредством контактов с лабораторией, указанной в отчете, подлинность
лабораторного отчета по результатам исследования на титр антител, указанного в пункте
II.3.1.

(10)  მე-(6)  შენიშვნასთან ერთად,  შესაბამისი ცხოველის ნიშანდება ტრანსპონდერის
იმპლანტაციის ან მკაფიოდ გასაგები სვირინგის საშუალებით, რომელიც გაუკეთდათ
2020 წლის პირველ იანვრამდე, დადასტურებული უნდა იქნეს წინამდებარე
სერტიფიკატში ნებისმიერი ჩანაწერის გაკეთებამდე და ყოველთვის წინ უნდა
უსწრებდეს ნებისმიერ ვაქცინაციას ან, აღნიშნულ ცხოველებზე, საჭიროების
შემთხვევაში, განხორციელებულ ტესტირებას.

(10)  In conjunction with footnote (6), the marking of the animals concerned by the
implantation of a transponder or by a clearly readable tattoo was applied before first Jenuary
2020 must be verified before any entry is made in this certificate and must always precede any
vaccination, or where applicable, testing carried out on those animals.

(10) Вкупе со сноской(6), маркировка животных посредством имплантации транспондера
или посредством четко различимой татуировки, сделанной до 1 января 2020 г., должна
быть проверена до того, как вносится какая-либо запись в данный сертификат и всегда
должна  предшествовать  вакцинации,  или  при  необходимости,  исследованиям,
проводимым на этих животных.
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Official veterinarian/Authorised veterinarian
Государственный/ уполномоченный ветеринар

სახელი, გვარი:/name (in capital letters):/ имя (заглавными буквами)

კვალიფიკაცია და თანამდებობა:/Qualification and title:/ Квалификация и титул:

მისამართი/ Adress:/ Адрес: ხელმოწერა: /Signature:/ 
Подпись:

ტელეფონი:/Telephone:/ Телефон: ბეჭედი:/ Stamp:/ Печать: 
თარიღი:/Date:/ Дата:

კომპეტენტური ორგანოს მიერ დამოწმება (საჭირო არ არის ავტორიზებული ვეტერინარის 
მიერ სერტიფიკატის ხელმოწერის შემთხვევაში):
Endorsement by the competent authority (not necessary when the certificate is signed by an official 
veterinarian)



Подтверждение компетентным органом (необязательно, если сертификат подписан 
государственным ветеринаром)

სახელი, გვარი:/name (in capital letters):/ имя (заглавными буквами)

კვალიფიკაცია და თანამდებობა:/Qualification and title:/ Квалификация и титул:

მისამართი/ Adress:/ Адрес: ხელმოწერა: /Signature:

ტელეფონი:/Telephone:/ Телефон: ბეჭედი:/ Stamp:/ Печать: თარიღი:/Date:/ Дата:


