Додаток 8
до Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней
(пункт 7 розділу ІІІ)
Аркуш 1 стор. 1
Реєстраційне свідоцтво товарної свині
з індивідуальним ідентифікаційним номером
Ідентифікаційний номер тварини UA __ __ __ __ __ __ __
Дата народження _______________
Стать_____
Порода ____________________
Власник

Номер бланка

_____________________________________________________________________________________________
(код ЄДРПОУ або номер облікової картки платника податків*, назва або ПІБ (повністю))

____________________________________________________________________________________________
Господарство _____________________________________________________________________________
(реєстраційний номер в Реєстрі тварин, КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, буд.)

____________________________________________________________________________________________

Ідентифікацію тварини підтверджуємо
Агент з ідентифікації _____________ _________ Власник __________
(для власника – фізичної особи )

(код)

(підпис)

(підпис)

М.П.
(за наявності)

Дата заповнення _____________
* 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).

Аркуш 2 стор. 1
Реєстраційне свідоцтво товарної свині
з індивідуальним ідентифікаційним номером
Ідентифікаційний номер тварини UA __ __ __ __ __ __ __
Дата народження _______________
Стать_____
Порода ____________________
Власник

Номер бланка

_____________________________________________________________________________________________
(код ЄДРПОУ або номер облікової картки платника податків*, назва або ПІБ (повністю))

____________________________________________________________________________________________
Господарство _____________________________________________________________________________
(реєстраційний номер в Реєстрі тварин, КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, буд.)

____________________________________________________________________________________________

Ідентифікацію тварини підтверджуємо
Агент з ідентифікації _____________ _________ Власник __________
(для власника – фізичної особи )

(код)

(підпис)

(підпис)

М.П.
(за наявності)

Дата заповнення _____________
* 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).
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Продовження додатка 8
Аркуш 2 стор. 2
ПЕРЕМІЩЕННЯ
№
з/п

Дата
вибуття/
прибуття

Дані про власника,
реєстраційний № господарства
вибуття/прибуття

Причина прибуття:
10 - купівля; 11 - одержано в обмін; 12 - дарування,
спадщина; 13 - оренда (пансіон); 14 - випас; 15 - на
м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт; 16 - на
ветсанзавод; 17 - імпорт; 18 – інші

Підпис, прізвище
Код
Підпис, прізвище,
/печатка
вибуття/
печатка спеціаліста
власника
прибуття
ветмедицини
тварини

Причина вибуття:
20 - продаж; 21 - племпродаж; 22 - передано в обмін; 23
- дарування, спадщина; 24 - передано в оренду
(пансіон); 25 - на випас; 26 - забій; 27 - загибель
(падіж); 28 - утилізація; 29 - експорт; 30 – інші

