Додаток 6
до Порядку ідентифікації
та реєстрацію свиней
(пункт 6 розділу ІІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ СВИНЕЙ

(Серія номер)

Код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер за ДРФО Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин - Зареєструвати господарство  - так







(для фізичної особи)

(за його наявності)

Скорочена назва суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – власника/утримувача

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/ ,
місце проживання



(код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

________________________________________________________________________________________________________________

Індивідуальний №
тварини
Мати
Ідентифікаційний
Код породи
(індивідуальний) номер
(типу)

Ідентифікаційний № тварини
№
з/п

1
2
3
4
5

№
опоросу

1)

Кличка

1)

Дата народження

Батько
Ідентифікаційний
(індивідуальний) номер

Замовлення № 
(для фізичної особи)
Стать*

Код породи
(типу)

Код породи Народжена
(типу )
в числі
Дані про стан здоров’я
тварини **

Індивідуальний №
тварини
Мати
Ідентифікаційний
Код породи
(індивідуальний) номер
(типу)

Ідентифікаційний № тварини
№
з/п

№
опоросу

1)

Кличка

1)

Дата народження

Батько
Ідентифікаційний
(індивідуальний) номер

Стать*

Код породи Народжена
(типу )
в числі
Дані про стан здоров’я
тварини **

Код породи
(типу)

6
7
8
9
10
1) 0 – індивідуальний номер
1 - ідентифікаційний номер

Дані про епізоотичний стан господарства***
епізоотичний стан господарства  - так
 
 - благополучне  - неблагополучне щодо:  

Бирки отримані та прикріплені, дані про тварину засвідчую
________________ ____________________________________________________
(підпис)
(П. І. Б. власника/утримувача або відповідальної особи)

Дата заповнення

. . 

(вказати код(и) захворювання)

Код ЄДРПОУ державної установи
ветеринарної медицини

Агент з ідентифікації 

Ідентифікаційний № за ДРФО
лікаря ветеринарної медицини





(код агента )

Посада спеціаліста та назва державної
установи ветеринарної медицини (прізвище, ім’я,
по батькові лікаря ветеринарної
медицини)_____________________________________________________________________________________
* К – кнур, кнурець; М – свиноматка; С-свинка
** Вказується один або декілька кодів захворювання, на яке реакція тварини була позитивною. Не заповнюється при відсутності захворювань.
*** Заповнюється спеціалістом державної установи ветеринарної медицини (лікарем ветеринарної медицини).

Дата заповнення
. . 

М.П.
____________
(підпис)

