ДОДАТОК ІІІ/ ANNEX III
Рішення Європейської Комісії від 22.12.2006 № С(2006)6958/F1 стосовно заходів щодо захисту від
високопатогенного грипу птиці та переміщення кімнатних декоративних птахів, що супроводжуються до
Європейського Союзу їхніми власниками/ Commission Decision of 22 December 2006 as regards certain protection
measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the
Community (notified under document number C(2006)6958/F1)
ДЕКЛАРАЦІЯ/ DECLARATION
Я, що нижче підписався, власник(4)/особа, відповідальна за птаха/птахів від імені власника, засвідчую:/ I, the
undersigned owner (4)/person responsible for the bird(s) on behalf of the owner (4) declare:
1. Птаха/птахів супроводжує особа, що підписалася нижче та вони не призначені для продажу або передачі
іншому власнику./ The bird(s) is/are accompanying the undersigned person and are not intended to be sold or transferred
to another owner.
2. Птах(и) залишатиметься/залишатимуться під відповідальністю особи, що підписалася нижче під час
його/їхнього некомерційного переміщення./ The bird(s) will remain under the responsibility of the undersigned person
during its/their non-commercial movement.
3. Впродовж періоду між попереднім ветеринарним оглядом та заключним, безпосередньо перед
відправленням, птах(и) залишатиметься/ залишатимуться ізольованими від будь-якого можливого контакту
з іншим(и) птахом/птахами./ During the period between the pre-movement veterinary inspection and the actual departure
the bird(s) will remain isolated from any possible contact with any other bird(s).
4.
(4) або/
either

[Птаха/птахів утримували в приміщенні впродовж періоду не менше 30 днів безпосередньо до
дати відправлення, уникаючи контакту з будь-якими іншим(и) птахом/птахами.]/ [The bird(s)
has/have been confined on the premises for a period of at least 30 days immediately prior to the date of
dispatch without coming into contact with any other bird(s).]

(4) або/
or

[Птах(и) утримувались ізольовано впродовж 10 днів перед відправленням.]/ [The bird(s)
has/have undergone the 10 days pre-movement isolation.]

(4) або/
or

[Мною був організований 30-денний карантин птаха/птахів у карантинних приміщеннях, як
це зазначено у сертифікаті; та]/ [I have made arrangements for the 30 days post-introduction
quarantine of the bird(s) at the quarantine premises of , as indicated in the corresponding Certificate; and]

5. Птах(и) повинен/повинні транспортуватися у господарство або інше місце утримання в межах Союзу та не
має/мають бути задіяний/задіяні у виставах, на ярмарках, виставках або інших місцях скупчення птахів
впродовж 30 днів після ввезення до Союзу, за винятком переміщення до затвердженого карантинного пункту
після ввезення до Союзу./ The bird(s) must be moved to a household or another residence within the Union and must not
be entered in shows, fairs, exhibitions or other gatherings of birds during the period of 30 days following entry into the Union,
with the exception of movements to an approved quarantine facility following entry into the Union.

(Дата і Місце)/ (Підпис)/
(Date and Place) (Signature)
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