
Додаток 1
до наказу Головного правління 
Держпродспоживслужби в м. Києві 
ІЧ .О і , 2021р. №

Начальнику Об’єднання 
ветеринарної медицини в м. Києві
Савчуку Г.В._____________________
(керівнику суб’єкта надання 
адміністативної послуги)

ЗАЯВА
на отримання адміністративної послуги з видачі ветеринарних документів (крім 

ветеринарно-санітарного паспорта на непродуктивні тварини)

(назва адміністративної послуги)

Відповідно Законів України «Про адміністративні послуги», «Про ветеринарну 
медицину», прошу видати

(об'єкт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду)

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається ветеринарний документ)

(вид діяльності згідно з КВЕД)

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи -  підприємця або ПІБ
фізичної особи)

(ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(для фізичної особи), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, телефон)

(ПІБ керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємпя/уповноваженої особи або ПІБ фізичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця або фізичної особи)

(телефон) (електронна адреса)

М.П.
(підпис суб’єкта господарювання/або уповноваженої особи/або фізичної особи)

Документи, що додаються до заяви:
Найменування об’єкта держветсанконтролю____________________________________

(вантаж, тварини тощо)
Огляд об’єкта за адресою

(фактична адреса знаходження)
У кількості м ісць______ , партій_____ , загальною вагою __________кг

Виробництва

Відправляється з м. Київ
(місто, суб’єкт господарювання/або фізична особа, адреса)

пункт перетину кордону _______ _ _ _______
(місто, суб’єкт господарювання, адреса, маршрут проходження транспорту)

вид транспорту_____________________________________________________
(залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом серія, №

контейнера, № вагона)
на підставі В/д №__________від___________________

(серія ветеринарного документа, номер, дата видачі та ким видано)



посвідчення про якість, декларація виробника №________ від_____________
(номер, дата видачі, дата виробництва)

експертний висновок Е/в №____________________ від________________ ВЦ ДНДІЛДВСЕ
(ким виданий, номер, дата видачі)

товаро-транспортна накладна №___________від_______________року
контракт №________ від___________________ року

Дозвіл компетентного органу на право експорту в ід ______________ за №

"_______ " _________  р. № _________
(дата надходження заяви, реєстраційний 
номер)


