
 
  
 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ЗАЯВА 
про видачу ліцензії 

Заявник ______________________________________________________________________________________ 
                                                              (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                        посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; 
                                                          для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, 

______________________________________________________________________________________________, 
                                                         серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

номер телефону __________________________, номер факсу _________________________________________, 
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________________, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (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 у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): 
______________________________________________________________________________________________, 
поточний рахунок № _______________________ у ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (найменування банківської установи) 
Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (зазначити роботи згідно з 
підпунктами 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 розділу II цих Ліцензійних умов): 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Місцезнаходження відокремлених підрозділів (філій) суб'єкта господарювання, що провадитимуть діяльність 
на підставі отриманої ліцензії 

 

Найменування філій, представництв, відокремлених 
підрозділів 

Місцезнаходження 

    

    

 

Два примірники опису документів, що подаються із заявою, додаються. 
Підпис заявника ________________________________________________________ 
"___" ____________ 20__ р.                                   М. П. 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № _______ 

 

_______________________________ 
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________ 
(підпис) 

__________________ 
(прізвище, ініціали) 

 
  

Додаток 1 
до Ліцензійних умов 

провадження господарської 
діяльності з торгівлі племінними 

(генетичними) ресурсами, 
проведення генетичної 

експертизи походження та 
аномалій тварин 



 
 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ЗАЯВА 
про видачу копії ліцензії 

Заявник ______________________________________________________________________________________ 
                                                               (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                         посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; 
                                                             для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, 

______________________________________________________________________________________________, 
                                                          серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________________, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (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 у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): 
______________________________________________________________________________________________, 
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ________________________ 
№ ___________): ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________, просить видати копію ліцензії у зв'язку зі 
створенням нового відокремленого підрозділу, а саме: 

 
 

Найменування філій, представництв, відокремлених 
підрозділів 

Місцезнаходження 

    

    

    

    

 
 

Перелік документів, що підтверджують створення нового відокремленого підрозділу, а також інших 
документів, що вимагаються законодавством, додається. 
Підпис заявника ________________________________________________________ 
"___" ____________ 20__ р.                                   М. П. 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № _______ 

 
 

_______________________________ 
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________ 
(підпис) 

__________________ 
(прізвище, ініціали) 

 
 
  

Додаток 2 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з торгівлі 

племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної 

експертизи походження та аномалій 
тварин 



 
  
 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ЗАЯВА 
про переоформлення ліцензії 

Заявник ______________________________________________________________________________________ 
                                                                (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                         посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; 
                                                            для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, 

______________________________________________________________________________________________, 
                                                     серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________________, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (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 у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): 
_______________________________________________________________________________________________, 
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія _________________________ 
№ ___________): _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________, просить переоформити ліцензії у зв'язку з 
______________________________________________________________________________________________ 
                                    (зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи, 

______________________________________________________________________________________________ 
                          зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи, 

______________________________________________________________________________________________ 
                      місця проживання фізичної особи - підприємця; зміни, що пов'язані з провадженням господарської 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                          діяльності, що підлягають ліцензуванню) 

Перелік документів, що додаються до заяви: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
                                 (ліцензія, документи, що підтверджують зміни, які підлягають унесенню до ліцензії) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Підпис заявника _______________________________________________________________________________ 
"___" ____________ 20__ р.                                       М. П. 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № _______ 

 
 

_______________________________ 
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________ 
(підпис) 

__________________ 
(прізвище, ініціали) 

 
 
  

Додаток 3 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з торгівлі 

племінними (генетичними) ресурсами, 
проведення генетичної експертизи 

походження та аномалій тварин 



 
  
 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ЗАЯВА 
про видачу дубліката ліцензії 

Заявник ______________________________________________________________________________________ 
                                                              (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                          посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; 
                                                            для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, 

______________________________________________________________________________________________, 
                                                           серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________________, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (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 у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): 
_____________________________________________________________________________________________, 
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ________________________ 
№ ___________): ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________, просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                               (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) 

_____________________________________________________________________________________________ 
До заяви додаються ___________________________________________________________________________ 
                                                                         (документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката 

_____________________________________________________________________________________________ 
                            ліцензії, або непридатна до користування ліцензія у випадку пошкодження бланка ліцензії) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Підпис заявника ______________________________________________________________________________ 
"___" ____________ 20__ р.                                         М. П. 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. № _______ 

 
 

_______________________________ 
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________ 
(підпис) 

__________________ 
(прізвище, ініціали) 

 
 
  

Додаток 4 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з торгівлі 

племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної 

експертизи походження та аномалій 
тварин 



 
   
 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ОПИС 
документів, що додаються до заяви 

Вид господарської діяльності  ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
від __________________________________________________________________________________________ 
            (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, 
                                                                                  по батькові, місце проживання) 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

№ з/п Назва документа Кількість аркушів Примітки 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Підпис заявника __________________________________ 
М. П. 
"___" ____________ 20__ р. 

 
 

Відмітка про прийняття документів 
"___" ____________ 20__ р. № _____ 
________________________________________ 
         (підпис)            (П. І. Б. відповідальної особи) 

________________________________________ 
                        (посада відповідальної особи) 

Відмітка про прийняття документа, що підтверджує 
внесення плати за видачу ліцензії 
Документ ________________________________ 
Дата прийняття "___" ____________ 20__ р. 
_________________________________________ 
                                               (підпис) 

 
 
  

Додаток 5 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з торгівлі 

племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної 

експертизи походження та 
аномалій тварин 



 
 

 

ВІДОМІСТЬ 
про наявність атестата про присвоєння суб'єкту господарської діяльності статусу суб'єкта 
племінної справи у тваринництві, власних або орендованих приміщень, необхідних для 
провадження відповідного виду господарської діяльності, матеріально-технічної бази, 

необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності 
_____________________________________________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - 

підприємця) 

_____________________________________________________________________________ 
(місце провадження господарської діяльності) 

_____________________________________________________________________________ 
(вид господарської діяльності) 

1. Відомості суб'єкта господарювання про наявність атестата про присвоєння суб'єкту господарської діяльності 
статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві 

 

№ 
з/п 

Повне найменування суб'єкта племінної справи у 
тваринництві, район, область, код згідно з ЄДРПОУ (для 

юридичної особи), для фізичної особи - підприємця - 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (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 у паспорті) 

Повна 
назва 

наказу, 
номер 
та дата 
видачі 

Номер 
атестата та 

дата 
видачі 

Назва статусу та 
спеціалізація 

суб'єкта 
племінної 
справи у 

тваринництві 

1 2 3 4 5 
 

2. Відомості суб'єкта господарювання про право власності або користування виробничими приміщеннями, 
необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності. 
2.1. Реквізити та назва документа, що посвідчує право власності або оренди на користування виробничими 
приміщеннями. 
2.2. Дата видачі та ким виданий документ про право власності на приміщення; для договору оренди - строк дії, 
з ким і коли укладений. 
3. Відомість про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 
господарської діяльності. 
3.1. Перелік наявних виробничих приміщень, їх оснащення. 

 

№ 
з/п 

Місцезнаходження 
приміщень 

Призначення 
приміщень 

Кількість 
приміщень та 

їх площа 

Перелік оснащення (лабораторні 
прилади, обладнання та апаратура) 

найменування кількість 

1 2 3 4 5 6 
 

3.2. Технічний стан та наявність технічних паспортів на лабораторні прилади, обладнання та апаратуру. Засоби 
вимірювальної техніки метрологічно повірені (реквізити та назва документа про метрологічну повірку). 
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у 
документах відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" є 
підставою для анулювання ліцензії. 

 

_________________________ 
(керівник суб'єкта господарювання) 

____________ 
(підпис) 

________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

                    М. П. 

 

Додаток 6 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з торгівлі 

племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної 

експертизи походження та аномалій 
тварин 


