
Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
суб’єкта господарювання щодо наявності

матеріально-технічної бази, необхідної для провадження
господарської діяльності з ветеринарної практики

1. Загальні відомості про суб’єкта господарювання:
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові — для
фізичної особи — підприємця

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
юридичної особи або для фізичних осіб
— реєстраційний номер облікової
картки платника податків (не
зазначається для осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків,
повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або
місце проживання фізичної особи —
підприємця

________________________________________
________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника юридичної особи

________________________________________

Контактний телефон, факс
2. Вид господарської діяльності ______________________________________________________________

(зазначається згідно із статтею 7
_________________________________________________________________________________________

Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”)
3. Місце провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

Місце провадження діяльності,
контактний телефон, факс, електронна
адреса

________________________________________
________________________________________

Найменування установи ________________________________________
________________________________________

Наявність філій (місцезнаходження) ________________________________________
________________________________________

4. Матеріально-технічна база*:
_________________________________________________________________________________________

(зазначаються реквізити документа, що посвідчує право користування приміщенням
_________________________________________________________________________________________

(договору оренди, свідоцтва про право власності тощо), та його характеристика)
_________________________________________________________________________________________
Наявність устаткування (приладів, апаратури): _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



5. Наявність документів, необхідних для провадження господарської діяльності з ветеринарної
практики**:

Поряд-
ковий
номер

Назва документа
Дата затвердження

документа
(за необхідності)

Показники, що
реєструються

6. Суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства про ліцензування господарської
діяльності з ветеринарної практики і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цих відомостях
на _____________ арк.

(словами)
Ці відомості складені станом на ___ __________ 20__ р.

Керівник юридичної особи
або фізична особа — підприємець ____________________      ___________

(прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

МП
________
Примітка. Печатка ставиться у разі її наявності у здобувача ліцензії.
* У пункті 2 зазначається інформація про тип матеріально-технічної бази (клініка ветеринарної медицини; амбулаторія
ветеринарної медицини; пункт ветеринарної медицини); наявність приміщень із зазначенням їх площі; перелік устаткування
(приладів, апаратури), необхідного для провадження діяльності з ветеринарної практики.
** У пункті 3 зазначається перелік документації (амбулаторний журнал; журнал обліку викликів; журнали профілактичних
заходів, журнали надходження, використання та залишків біопрепаратів, журнал утилізації біопрепаратів, журнал обліку
видачі ветеринарних документів).


