
 
 

 
ЗАЯВА 

про видачу ліцензії 

Заявник 
___________________________________________________________________________________ 
                (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

___________________________________________________________________________________ 
                                місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця, 

___________________________________________________________________________________ 
                                             посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання, 

___________________________________________________________________________________ 
                                              серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий) 
_________________________ 
                       (телефон) 

_________________________ 
(факс) 

________________________ 
(адреса електронної пошти) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
                       (організаційно-правова форма) 

                    
(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)) 

 

                    
(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків)  

_______________________________________ 
(серія, номер паспорта*) 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності зі збирання та первинної 
обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                 (вид господарської діяльності повністю або частково відповідно до пункту 1.3 глави 1 Ліцензійних умов) 

 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті. 

Банківські реквізити __________________________________________________________________ 
поточний рахунок № _______________________________ в ________________________________ 
рахунок в іноземній валюті № ____________________ в ____________________________________ 

 

№ 
з/п 

Відомості про філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі 
ліцензії (для юридичних осіб) 

найменування місцезнаходження тел./факс 

        

        

 
  

Додаток 1 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, 
первинної обробки відходів і брухту 

дорогоцінних металів та дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння 



 

№ 
з/п 

Адреса, за якою здійснюється господарська діяльність: 

вид господарської діяльності повністю 
або частково відповідно до пункту 1.3 

глави 1 
Ліцензійних умов 

місцезнаходження тел./факс 

        

        

 

До заяви додаються: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки 
відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. 

  _____________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

____________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № ___________________ 

 

________________________________________ 
(посада особи Державної пробірної служби України, 
яка звірила наявність указаних в описі документів) 

______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали, прізвище) 

 
 
  



 

 

ВІДОМОСТІ 
про наявність власних або орендованих нежитлових приміщень 

№ 
з/п 

Вид господарської 
діяльності повністю або 

частково відповідно 
до пункту 1.3 глави 1 

Ліцензійних умов 

Місце провадження 
діяльності 

Документи, що 
підтверджують право 
власності або оренди 

нежитлових приміщень 

1 2 3 4 

        

        

 
 

  __________________________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

___________________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

 
 
  

Додаток 2 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, первинної 
обробки відходів і брухту дорогоцінних металів 

та дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння 



 
 

 

ВІДОМОСТІ 
про наявність матеріально-технічної бази 

За адресою місця провадження господарської діяльності ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
                                                             (місце провадження господарської діяльності) 

наявна     матеріально-технічна база: 
              обладнання: ________________________________________________________________ 
                                                              (перелік наявного виробничого обладнання, пристроїв, інструментів 

___________________________________________________________________________________ 
                                                              із зазначенням їх найменувань та кількості) 

___________________________________________________________________________________; 
              ваговимірювальні засоби: _____________________________________________________ 
                                                                                                   (перелік ваговимірювальних засобів із зазначенням їх 

____________________________________________________________________________________ 
                   назви та кількості, номер та дата свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки) 

____________________________________________________________________________________ 
Розроблено та затверджено наказом керівника заявника - суб'єкта господарювання (позначити 
необхідне): 
              схеми руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 
              технологічний регламент. 

  ________________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

 
 
  
  

Додаток 3 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, 
первинної обробки відходів і брухту 

дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння 



 
 

 

ВІДОМОСТІ 
про стан охорони виробничих приміщень 

За адресою місця провадження господарської діяльності ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                (місце провадження господарської діяльності) 

              здійснюється фізична охорона відповідно до договору від "___" ____________ 20___ р. №  
__________ із _______________________________________________________________________ 
                                                                                            (назва суб'єкта господарювання, який надає послуги з 

___________________________________________. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з 
                                     охорони власності) 

охорони власності, має ліцензію серії ________ № ____________ від "____" _____________ 20___ р.; 
              здійснюється електронна охорона (сигналізація, відеоспостереження інше) відповідно до 
договору від "___" __________ 20___ р. № ______ із  
____________________________________________________________________________________. 
                                                  (назва суб'єкта господарювання, який надає послуги з охорони власності) 

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з охорони власності, має ліцензію серії ________ № 
____________ від "____" _____________ 20___ р.; 
              охорона здійснюється штатним(ми) працівником(ами) суб'єкта господарювання, який (які) 
зарахований(ні) в штат суб'єкта господарювання наказом керівника від "____" ___________ 20___ 
р.; 
              охорону забезпечує орендодавець на підставі пункту ______ договору оренди від "____" 
_____________ 20___ р. 
Приміщення обладнане: 
              металевими дверима; 
              віконними гратами; 
              металевими ролетами; 
              сейфами. 

  _______________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

_________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

 
 
  
  

Додаток 4 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі 
збирання, первинної обробки 

відходів і брухту дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння 



 

 

 
ЗАЯВА 

про видачу копії ліцензії 

Заявник 
_____________________________________________________________________________________ 
                 (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

_____________________________________________________________________________________ 
                              місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця, 

_____________________________________________________________________________________ 
                                        посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання, 

_____________________________________________________________________________________ 
                                        серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий) 
_______________________ 
                   (телефон) 

_______________________ 
(факс) 

______________________ 
(адреса електронної пошти) 

______________________________________ 
______________________________________ 
                  (організаційно-правова форма) 

                    
(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)) 

 

                    
(реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

_______________________________________ 
(серія, номер паспорта*) 

просить видати копію ліцензії на підставі виданої органом ліцензування ліцензії: 
номер ліцензії: № _________ серія ____ 
дата видачі ліцензії: "___" ____________ 20__ р. 

 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті. 

 

№ 
з/п 

Відомості про філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі 
ліцензії (для юридичних осіб) 

найменування місцезнаходження тел./факс 

        
 

До заяви додаються: 
____________________________________________________________________________________ 

  _____________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

____________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № ___________________ 
 

_______________________________________ 
(посада особи Державної пробірної служби України, 
яка звірила наявність указаних в описі документів) 

______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали, прізвище) 

  

Додаток 5 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі 
збирання, первинної обробки 

відходів і брухту дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння 



 

 

 
ЗАЯВА 

на переоформлення ліцензії 

Заявник 
____________________________________________________________________________________ 
                 (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

___________________________________________________________________________________ 
                            місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця, 

___________________________________________________________________________________ 
                                           посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання, 

___________________________________________________________________________________ 
                                             серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий) 
_________________________ 
                     (телефон) 

_________________________ 
(факс) 

_______________________ 
(адреса електронної пошти) 

________________________________________ 
________________________________________ 
                   (організаційно-правова форма) 

 

                    
 

(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)) 
                    

, 

(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків) 

___________________________________ 
(серія, номер паспорта*) 

просить переоформити ліцензію, видану органом ліцензування: 
номер ліцензії: № _________ серія ____ 
дата видачі ліцензії: "___" ____________ 20__ р. 

 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті. 

Підстава для переоформлення ліцензії (обрати зі списку): 
            зміна найменування юридичної особи (якщо зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної 
особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання; 
            зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта 
господарювання; 
            зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності. 
До заяви додаються: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  _______________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

______________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № ___________________ 
 

________________________________________ 
(посада особи Державної пробірної служби України, 
яка звірила наявність указаних в описі документів) 

______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали, прізвище) 

Додаток 6 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, 
первинної обробки відходів і брухту 

дорогоцінних металів та дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння 



 
 

 
ЗАЯВА 

про видачу дубліката ліцензії 

Заявник 
____________________________________________________________________________________ 
              (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

___________________________________________________________________________________ 
                       місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця, 

___________________________________________________________________________________ 
                                   посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання, 

___________________________________________________________________________________ 
                                   серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий) 
_________________________ 
                       (телефон) 

_________________________ 
(факс) 

________________________ 
(адреса електронної пошти) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
організаційно-правова форма 
  

                    
(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)) 

 

                    
(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків) 

_____________________________________ 
(серія, номер паспорта*) 

просить видати дублікат ліцензії, виданої органом ліцензування: 
номер ліцензії: № _________ серія ____ 
дата видачі ліцензії: "___" ____________ 20__ р. 

 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті. 

Підстава для видачі дубліката ліцензії (обрати зі списку): 
              втрата ліцензії; 
              пошкодження ліцензії. 
До заяви додаються: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  _______________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

______________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № ___________________ 
 

________________________________________ 
(посада особи Державної пробірної служби України, 
яка звірила наявність указаних в описі документів) 

_____________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали, прізвище) 

 
  

Додаток 7 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, первинної 
обробки відходів і брухту дорогоцінних металів 

та дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння 



 
 

 

ОПИС 

документів __________________________________________________________________________ 
                                                     (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                та по батькові фізичної особи - підприємця) 

Дата та номер реєстрації заяви "___" __________ 20 ____ р. № _______________________________ 

 
 

№ 
з/п 

Найменування документа Кількість 
аркушів у 
документі 

Статус документа 
(завірена копія / 

оригінал) 

Відмітка 
посадової особи 

Органу 
ліцензування про 

наявність 
документа 

          

          

 
 

  ___________________ 
(підпис заявника) 

М. П. 

___________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

 
 

Прийняв документи в кількості _________________________________ аркушів. 
(цифрами та словами) 

______________________________________ 
(посада особи Державної пробірної служби України, 
яка звірила наявність указаних в описі документів) 

_________________ 
(підпис) 

М. П. 

_________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

Копію опису отримав _________________ 
(підпис) 

М. П. 

_________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.     

 
 
 
 

Додаток 8 
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, 
первинної обробки відходів і брухту 

дорогоцінних металів та дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння 


