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I. Дані шодо iдентифікація тварин 1) 

Angaben zur Identifizierung der Tiere 1) 
 

Тварини, що експортуються в Україну, клінічно здорові, народжені і вирощені в Австрії 
Die Tiere, die für den Export in die Ukraine bestimmt sind, sind klinisch gesund, in Österreich geboren und 
aufgezogen. 

 
Всі тварини молодші 30 місяців,  термiн вагiтности не повинен перевищувати 6 місяців, а 
племiннi бугаi-плiдники молодшi 7 рокiв. Всі тварини мають індивідуальний ідентифікаційний 
номер. 
Alle Tiere sind nicht älter as 30 Monate und maximal 6 Monate trächtig, Besamungssbullen sind nicht 
alter als 7 Jahre. Alle Tiere haben eine individuelle Identifizierungsnummer. 
 
Кількість великої рогатої  худоби / Anzahl der Rinder: 
 

№/ 
Nr. 

вушна мітка 
Ohrmarke 

стать 
Geschlecht 

раза 
Rasse 

Дата народження 
Geburtsdatum 

 
Geburtsort 
(Gemeinde + Bundesland) 
 

1      

2      

3      
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II. Походження тварин 1) 
 Herkunft der Tiere 1) 
 
Тварини перебували з моменту свого нарождения, вiдповідно – щонайменше останнi 6 місяців – у 
мiсцi свого похождення. 
Die Tiere befanden sich seit ihrer Geburt bzw. mindestens die letzten 6 Мonate im Herkunftsort. 
 
Назва(-и) та адреса(-и) господарства (господарств) походження, а також назва земельного округа 
або міста районного значення та федеральної землi, в якiй знаходиться господарство похождення: 
Name(n) und Anschrift(en) des (der) Herkunftsbetriebes (-betriebe), sowie Name des(der) 
Bundeslandes(-länder)  bzw. des(der) Bezirke(s), in dem/denen sich der Herkunftsbetrieb befindet: 
 
              
 
Назва та адреса відправника: 
Name und Anschrift des Versenders: 
 
              
 
 
ІІІ. Дані щодо призначення 1) 
 Angaben zur Bestimmung 1)* 
 
Племінна рогата худоби направляється  
Die Zuchtrinder werden versandt: 
 
із            Австрії 
von ............................, .............................................................................................., Österreich 
(Місце відваитаження/Versandort) 
 
в           Україну 
nach .........................................................................................................................., Ukraine 
(Місце призначення/Вestimmungsort) 
 
 
Наступним транспортним засобом: 
mit folgendem Transportmittel: 
 
              

( вантажівкою/Lkw; літаком/Flugzeug; судном/Schiff²) 
Точнее позначення/genaue Kennzeichnung) 

 
Контрольний пункт перетину кордону: 
Ausgangsgrenzkontrollstelle: 
 
              
 
Транзитні країни: 
Transitländer: 
              
 
Назва та адреса отримувача: 
Name und Anschrift des Empfängers: 
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IV. Дані шодо ветеринарно- санітарного статусу 

Angaben zum Gesundheitsstatus 
 

Особа, яка підписала цей сертифікат, підтверджує наступне: 
Der Unterzeichner bestätigt folgendes:  
 
1. Санітарний статус Республіки Австрія: 
 Gesundheitsstatus Österreichs: 

 

1.1 У відповідності з нормами Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) Республіку 
Австрія визнано вільною від ящуру, чуми великої рогатої худоби, везикулярного стоматиту,  
мікоплазмозу (повального запалення легенів) контагіозної плевропневмонії великої рогатої 
худоби, чуми дрібних жуйних, заразного вузликового дерматиту, лихоманки долини Ріфт, 
бруцельозу  великої рогатої худоби, туберкульозу великої рогатої худоби  та ензоотичного 
лейкозу великої рогатої худоби  
Die Republik Österreich ist entsprechend den Normen des Internationalen Tierseuchenamtes.(O.I.E) frei 
von Maul- und Klauenseuche, Rinderpest, Vesikulärer Stomatitis, Lungenseuche der Rinder, Pest der 
kleinen Wiederkäuer, Lumpy-Skin-Krankheit, Riftal-Fieber, Brucellose der Rinder, Tuberkulose der 
Rinder und Enzootischer Leukose der Rinder. 
 
блутангу – протягом останніх 2 років на території країни;  
Blauzungenkrankheit – während der letzten 2 Jahre; 

 

1.2.  В Австрії 
  In Österreich 
 

 а) захворювання на губчасту енцефалопатію ВРХ («коров’ячий сказ») підлягає обовязковій   
реєстраціі 
ist BSE eine anzeigepflichtige Krankheit 

 

b) iснує ефективна та загальна система нагляду та контролю за захворюваннями губчасту 
енцефалопатію ВРХ («коров’ячий сказ»)  відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного 
бюро (Додаток 3.8.4. до Санітарного кодексу наземних тварин МЕБ) 
 existiert ein wirksames und durchgehendes BSE-Überwachungs-und Kontrollsystem entsprechend den  
Vorgaben des O.I.E (Anhang 3.8.4 des Internationalen Tiergesundheitskodex des O.I.E); 

 

 с) існує система маркірування та реєстрації великої рогатої худоби, яка визначає пересування  
кожної окремої ВРХ від народження до смерті та яка дає можливість для  її простежування до 
самиці, яко її народила, та до господарства її походження; 
existiert ein System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, das die Bewegungen des 
einzelnen Rindes von der Geburt bis zum Tod aufzeichnet und eine Rückverfolgung zur Mutter und zum 
Ursprungsbetrieb ermöglicht; 

 

d) у разi  захворюванняя   на губчасту    енцефалопатію ВРХ («коров’ячий сказ») вiдбувається 
забiй i знешкодження хворих тварин, а їх нащадки, яки народилися протягом останніх 2-х років, 
як і когорта, після закінчення використання забивається та знешкоджується; 
wird im Falle von BSE das erkrankte Tier unschädlich beseitigt und werden dessen Nachkommen, die  
innerhalb der letzten 2 Jahre geboren worden sind, sowie die Kohorte nach Ende der Nutzung getötet 
und unschädlich beseitigt; 

 

e) у разi  підозрі на захворювання на губчасту енцефалопатiю ВРХ («коров’ячий сказ») 
оглошується заборона на вивезення тварин з цього поголовi’я. 
wird bei Verdacht auf BSE ein Verbringungsverbot aus dem Bestand ausgesprochen. 

 
1.3 Починаючи з 2-го грудня 2000 року забронено згодовувати жуйним тваринам продукти, як і 

містять в собі протеїни – за винятком молока та молочних продуктів – та жири з тканини 
гомойотермних наземних тварин та риб, а також засоби комбікорму, які містять в собi цi окремi 
кормовi речовини.  
Seit dem 2. Dezember 2000 ist es verboten, proteinhaltige Erzeugnisse- mit Ausnahme von Milch und 
Milcherzeugnissen – und Fette aus Geweben warmblütiger Landtiere und von Fischen sowie 
 Mischfuttermittel, die diese Einzelfuttermittel enthalten, an Wiederkäuer zu verfüttern. 

 
2. Санітарний статус господарств походження: 
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 Gesundheitsstatus des Herkunftsbestandes: 
 

2.1 Тварини походять з господарств, які протягом останнiх 3 рокiв офiцiйно визнанi вiльними вiд 
туберкульозу, бруцельозу та лейкозу великої рогатої худоби. 
Die Tiere kommen aus seit 3 Jahren von Tuberkulose, Brucellose und Enzootischer Leukose der 
Rinder amtlich freien Betrieben. 

2.2 Паратуберкульоз  у господарствi походження протягом останнiх 5 років не був встановленим 
 офiцiйними установами. 
 Paratuberkulose ist in den letzten 5 Jahren im Herkunftsbestand nicht zur amtlichen Kenntnis 
 gelangt. 
 

2.3 Протягом останнiх 12 місяців офіційним установам не було вiдомо жодного клінічниого  
випадку захворювання на  інфекційний кератокон’юнктивiт та трихомоноз або вiбрiоз  
великої рогатої худоби. 

      Während der letzten 12 Monate sind keine klinischen Fälle von Infektiöser Keratokonjunktivitis 
sowie Trichomonaden- und Vibrionenseuche der Rinder zur amtlichen Kenntnis gelangt. 

 

2.4 Тварини походять iз господарств, в яких за останнi 12 місяців офіційними установами не було  
встановлено iнфекцiйний ринотрахеiт великої рогатої  худоби. 
Die Tiere stammen aus Betrieben, in denen in den letzten 12 Monaten die Infektiöse Bovine 
Rhinotracheitis nicht zur amtlichen Kenntnis gelangt ist. 

 

2.5 Тварини походять iз господарств, в яких офіційні установи нiколи не зареєстрували жодного 
клiнiчного випадку захворювання на губчасту енцефалопатію ВРХ («коров’ячий сказ») I не 
було жодного лабораторного пiдтвердження цiєi хвороби.  

 Die Tiere kommen aus Betrieben, in denen niemals klinische Fälle von BSE amtlich festgestellt 
wurden und es lag keine Laborbestätigung dieser Erkrankung vor. 

 

2.6 Протягом останнiх 6 місяців до господарства не застосовувалися правовi заходи епiзоотичноi 
заборони. 

 Der Betrieb unterlag in den letzten 6 Monaten keinen tierseuchenrechtlichen Sperrmaßnahmen. 
 

3. Санітарний статус тварин: 
 Gesundheitsstatus der Tiere: 
 

3.1. Призначена для експорту в Україну велика рогата  худоба, як і самицi, якi народили цих 
тварин, виведенi i вирощенi на територiї Республіки Австрії та не походять iз господарств, де 
офiцiйними установами були зареєстрованi випадки губчастоi енцефалопатії великої рогатої 
худоби. 

 Die zur Ausfuhr kommenden Rinder sowie deren Mütter wurden in der Republik Österreich  geboren 
und aufgezogen und stammen nicht aus Betrieben, in denen Fälle von BSE amtlich festgestellt 
wurden. 

 

3.2 Велика рогата худоба  маркована довготривалою вушною мiткою, яка дає можливiсть для 
визначення самицi, яка їїi народила, та господарства її походження. 
Die Rinder sind durch eine dauerhafte Ohrmarke gekennzeichnet, die die Ermittlung der Mutter und 
des Herkunftsbestriebes ermöglicht. 

 

3.3. Офіційними установами не встановлено, щоб великiй рогатiй худобi згодовувались продукти, 
якi мiстять в собi протеiни – за винятком молока та молочних продуктiв – та жири з тканини 
гомойотерминих наземних тварин та риб, а також засоби комбiкорму, якi мuстять в собiцi 
окремi кормовi речовини.   
Nach amtlicher Kenntnis wurden die Rinder nicht mit proteinhaltigen Erzeugnissen- mit Ausnahme 
von Milch und Milcherzeugnissen – und Fetten aus Geweben warmblütiger Landtiere und von 
Fischen sowie Mischfuttermitteln, die diese Einzelfuttermittel enthalten, gefüttert. 

 

3.4 В день відвантаження тварини були вiльними вiд клiнічних ознак переносних хвороб.  
 Am Tage der Verladung waren die Tiere frei von klinischen Anzeichen übertragbarer Krankheiten. 
  

3.5 Призначена для експорту ВРХ не вакцинована проти бруцельозу, ящуру та чуми великої 
рогатої худоби, лептоспірозу 
Die zur Ausfuhr kommenden Rinder sind nicht gegen Brucellose, Maul- und Klauenseuche, 
Rinderpest und Leptospirose geimpft worden. 
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3.6 Призначена для експорту в Україну велика рогата  худоба не менше 28 діб до вiдправки 
утримувалася на спецiальних карантинних базах пiд офiцiйним ветеринарним контролем в 
Австрії та піддавалася клiнiчному i лабораторному дiагностичному дослідженню з 
негативним результатом на наступнi захворювання: 
Die zur Ausfuhr in die Ukraine bestimmten Rinder wurden mindestens 28 Tage vor dem Versand  in 
einer speziellen Quarantänestation in Österreich unter amtlicher Veterinärkontrolle gehalten und 
klinisch sowie labordiagnostisch mit  negativem Ergebnis auf folgende Krankheiten untersucht: 

 

a) трихмоноз – прямим мiкроскопiчним дослiдженням 
(у не тiльних корiв) 
Trichomonose – direkte mikroskopische Untersuchung 
(bei nicht trächtigen Tieren)        2) 

           (дата/Datum) 
b) “коров’ячного герпесвiрусу-1 (герпес вiрус ВРХ-1) 
 Bovines Herpesvirus-1 (BHV-1): 

 

- тест на нейтралiзацiю сироватки або фермент- 
  Сполучений iмуносорбентий тест ELISA 
  Serumneutralisationstest2) oder ELISA2)      2) 

           (дата/Datum) 
   
 с) туберкульоз – алергiчним методом (з негативним результатом)  
  Tuberkulose: interadermaler Tuberkulin-Test (mit negativem 

Ergebnis)           
           (дата/Datum) 
 

 d) лейкоз – методом IФA-( ELISA) (з негативним результатом)  
Leukose – mit ( ELISA)-Methode (mit negativem Ergebnis)      

           (дата/Datum) 
 

e) паратуберкульоз  з негативним результатом 
 Paratuberkulose – mit negativem Ergebnis 

             
           (дата/Datum) 
 

f) бруцельоз – з негативним результатом  
 Brucellose – mit negativem Ergebnis 

             
           (дата/Datum) 
 
 
 

3.7 Перед відправкою тварини двiчi пiддавалися обробцi дегiдрострептомiционом протии 
лептоспірозу. 
Die Tiere wurden vor dem Versand mittels Dihydrostreptomycin 2mal gegen Leptospirose 
behandelt 

 
              
 (дата першої обробки /Datum der 1. Behandlung )     (дата першої обробки /Datum 2. Behandlung) 
 
3.8 Не пiзнiше, нiж за 20 днiв до вiдправлення тварини пiддаються профiлактичнiй 

дегельмiнтизацii та обробцi проти ектопаразитiв. 
Spätestens 20 Tage vor dem Versand wurden die Tiere einer prophylaktischen Entwurmung und 
einer Behandlung gegen Ektoparasiten unterzogen. 

 
              

(назва та доза препарату / Bezeichnung und Dosis des Präparates)   (дата/Datum) 
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3.9  Блутанг / Blauzungenkrankheit:  
 
a) Якщо тварини не були вакциновані проти блутангу / Sofern die Tiere nicht gegen Blauzungenkrankheit 

geimpft wurden:  
дослідження ІФА з негативним результатом / ELISA-Test mit negativem Ergebnis  
дата проведення тесту / Testdatum:................................. (документи проведення тесту мають 
додаватись / Testunterlagen sind beizufügen)  

 
або/or  

 
Якщо тварини були вакциновані проти блутангу / Sofern die Tiere gegen Blauzungenkrankheit 
geimpft wurden: (дата вакцинації / Impfdatum:......................... (документи щодо вакцинації мають 
додаватись)/ Impfunterlagen sind in Kopie beizulegen: 
RT-PCR - ПЛР дослідження з негативним результатом /RT-PCR mit negativem Ergebnis 

 
дата проведення тесту / Testdatum:................................. (документи проведення тесту мають 
додаватись / Testunterlagen sind beizufügen)  

 

 
b) Перед вiдправленням тварини оброблялися допущеними компетентними установами 

  iнсектицидами, що захищають вiд комах, якi переносять хворобу катаральноi лихоманки 
  овець.  

Die Rinder wurden vor dem Versand mit von der zuständigen Behörde zugelassenen Insektiziden   
behandelt, die vor Insekten schützen, die die Blauzungenkrankheit übertragen können. 

 
 
              

 (назва інсектициду / Name des Insektizides)   (дата/Datum)  
 
 
V. Транспортування 
 Transport 
 

Транспортний засіб перед завантаженням очищався та дезинфікувувася вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства Республіки Австрія. 
Das Transportmittel wurde gemäß den in der Republik geltenden Vorschriften vor derBeladung 
gereinigt und desinfiziert. 

 

VI. Цей сертифiкат дiйсний протягом 10 днiв, термiн починається в день завантаження.  
У разi транспортування судном, строк дii сертифiкату додатково провжується на перiод 
тривалостi подорожi. 

 Diese Bescheinigung ist, vom Tage der Verladung an gerechnet, 10 Tage gültig. 
 Im Falle eines Transports per Schiff wird die Gültigkeit um die Tage der Dauer der Reise verlängert. 
 
 
 
Складено в/       коли: 
Ausgefertigt in:       am:     
     (місто/Ort)     (дата/Datum) 
 
 
Печатка 3) 
Siegel 3) 

              
     (Підпис компетентного державного ветеринарного лікаря) 3) 
      (Unterschrift des zuständigen amtlichen Tierarztes) 3) 
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   (Прізвище i посада державного ветеринарного лікаря друкованими лiтерами) 
    (Name und Dienststellung des  amtlichen Tierarztes in Druckbuchstaben) 
 
_____________________________ 
1) Ящно необхідні доповнення, iх слід оформити перелiком з зазначенням нижченаведених даних i засвiдченням з 

боку офiцiйного державного  ветеринарного лікаря,  що пiдписав цей сертифiкат. Цей перелiк має мiстити пiдпис 
та офiцiйну печатку та додаватися до цього  ветеринарного сертифіката як його невiд’ ємна частина. 

 Sind Ergänzungen notwendig, so muss eine beigefügte Liste die nachstehenden Angaben enthalten und von 
dem bescheinigenden amtlichen Tierarzt mit Unterschrift und Amstiegel versehen sowie der Veterinärbescheinigung 
unteilbar angefügt sein. 

2) Непотрібне закреслити. / Nichtzutreffendes streichen 
3) Печатка і підпис повинні відрізнятися кольором від основного документа./ Siegel und Unterschrift müssen in einer 

anderen Farbe als Hauptdokument ausgeführt werden  


