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Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the Ukraine
Схема сертифікації виловів рибних продуктів ,що експортуються з Норвегії до України

Issued and validated electronically by/Виданий та підтверджений в електронному вигляді1. Document No/Номер документа

Telefax number/Номер телефаксуTelephone number/Номер телефонуAddress/Адреса

10. Transport details/Інформація про транспортування вантажу:
Port / airport / other place of departure/Порт/аеропорт/інше місце вибуттяCountry of exportation/країна-експортер

NORWAY/НОРВЕГІЯ
Railway bill number/Номер накладної
при перевезенні вантажу
залізничним транспортом

Truck nationality and reg.number/
Держава реєстрації та державний
реєстраційний знак вантажівки

Flight number/airway bill number/
Номер авіарейсу / номер рахунку за
авіаперевезення

Vessel name and flag/
Назва та прапор судна

Other transport documents/ Інший транспортний документ

3. Description of exported product(s)/Опис продукту(продуктів), що експортуються:
Product weight**/ Маса продукту**Product CNCode*/ Код товару за УКТ

ЗЕД*
Product code / Код товаруSpecies/ Види водних біоресурсів

Total product weight/Загальна маса продукту ***
Exporter references/Посилання експортера: ****

Date ДатаSignature/Підпис8. Name and address of exporter/Назва та адреса експортера

9. Flag State Authority Validation/Підтвердження органу держави прапора:

This certificate is issued and validated electronically in accordance with the catch certification scheme for fishery products
exported from Norway to the European Community under Article 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and
CommissionRegulation (EC)No 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementation of the sameRegulation.
Цей сертифікат виданий та підтверджений в електронному вигляді у відповідності зі схемою сертифікації виловів
рибних продуктів, що експортуються з Норвегії до України. Інформація, затверджена в цьому сертифікаті,
відповідає вимогам, що зазначені в розділі 20 (4) Регламенту Ради (ЕС) №1005/2008 та Регламенту Комісії (ЕС)
№1010/2009

Ref: www.catchcertificate.no where the original electronic version may be accessed. Document security code:
Посилання: www.catchcertificate.noтут Ви можете знайти оригінальну електронну версію документу. Код захисту
документу: :

*) If provided by exporter **) Net weight kg (estimated if direct landing) ***) Weight of any part of the consignment
stemming from catches made by non-Norwegian vessels is not included, cf. Council Regulation (EC) No 1005/2008,
/Вага будь-якої частини вантажу від уловів ненорвезьких суден не враховується****) If provided by exporter(e.g.
invoice number or other info to importer)/Якщо постачається експортером (напр..номер інвойсу, або інша
інформація для імпортера) Article 14 ****) If provided by exporter(e.g. invoice number or other info to importer)
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Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the Ukraine
Схема сертифікації виловів рибних продуктів ,що експортуються з Норвегії до України

Fishing vessel and catch details
Риболовецьке судно та інформація про вилов риби

Sales note number/Номер
повідомлення про продаж

Landing date/Дата
розвантаження

Catch area/Район виловуRegistration number/
Реєстраційний номер

Fishing vessel name/Назва
риболовецького судна
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Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the Ukraine
Схема сертифікації виловів рибних продуктів ,що експортуються з Норвегії до України

Product CN code/Seal/ПечаткаDate/ДатаSignature/Підпис11. Importer declaration: Name and address of importer/
Декларація імпортера: Назва та адреса імпортера Код товару за УКТ

ЗЕД

References/ПосиланняDocuments under Articles 14(1),
(2) of Regulation (EC 1005/2008)/
Документи, які регулюються
статтями 14(1),(2) Регламенту (ЄС
1005/2008)

VerificationImportationImportationPlace/Місцезнаходження12. Import control: Authority/ Орган контролю імпорту
requested -date /
Запит підтверджено–
дата

suspended *
/Імпорт призупинено*

authorised *
/Імпорт дозволено*

Place/МісцезнаходженняDate/ДатаNumber/НомерCustoms declaration (if issued)/
Митна декларація (якщо видана)

EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE
СЕРТИФІКАТ РЕЕКСПОРТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

Member state/Країна-учасникDate/ДатаCertificate number/Номер сертифікату

Weight (kg)/маса (кг)1. Description of re-exported product/Опис продукції,що реекспортується:

Balance (kg)** Залишок від загальної
кількості заявленої у сертифікаті
вилову (кг)**

Product code/ Код продуктуSpecies/Вид

Date/ДатаSignature/ПідписAddress/Адреса2. Name of re-exporter/Назва
реекспортера

3. Authority/Орган

Seal/Stamp/Печатка/ШтампDate/ДатаSignature/ПідписName/Title/Назва/Посада

4. Re-export control/Контроль реекспорту:

Re-export declaration number and
date/Номер і дата декларації
реекспорту

Verification requested*/Запит на
перевірку*

Re-export authorized*/Реекспорт
дозволено*

Place/Місце:

*) Tick as appropriate/Відмітити необхідне **) Balance from total quantity declared in the catch certificate/Залишок від загальної кількості заявленої у
сертифікаті вилову
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Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the Ukraine
Схема сертифікації виловів рибних продуктів ,що експортуються з Норвегії до України

List of containers
Список контейнерів

P a g e | 4Form: NO-Cc-Cp-010413-UA














