Додаток 2
до Порядку ідентифікації
та реєстрації великої рогатої худоби
(пункт 1 розділу ІІ)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
1. Дані про господарство
Зареєструвати господарство 



так

(для фізичної особи)

Реєстраційний № господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ





(найменування – для юридичних осіб, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Місцезнаходження / місце проживання:
,

Код КОАТУУ 

Область
район
вул.

Поштовий індекс 

, населений пункт
, буд.
, кв.

,
,

Замовлення № 
(для фізичної особи)

2. Дані про тварину
Ідентифікаційний номер


Кличка
Код породи  Назва породи
Стать (указати одне значення)  так




корова,  телиця;

Індивідуальний номер


Дата народження   


Вага при народженні (кг) 
Кількість народжених

бугай, бугаєць

Мати ембріотрансплантанта:

Ембріотрансплантант   так
Порядковий номер отелення 

Ідентифікаційний номер 
Індивідуальний номер 

Перебіг отелення (указати ОДНЕ значення)  так

Спосіб запліднення (указати ОДНЕ значення)  так




без допомоги
значна допомога




незначна допомога
розтин




штучне осіменіння;
природне парування

3. Дані про походження
Мати

Ідентифікаційний номер

Індивідуальний номер





Кличка
Код породи 

Назва породи

Батько

Ідентифікаційний номер

Індивідуальний номер





Кличка
Код породи 

Назва породи

2

Продовження додатка 2
4. Дані про тварину, яку було імпортовано
Країна походження ________________________________________________________
(назва країни)

Код країни 

Номер тварини в країні походження 
Бирки отримано та прикріплено, дані про тварину засвідчую:
__________________________________________________
(прізвище, підпис власника або відповідальної особи)

Дата заповнення 

 

Працівник Адміністратора Реєстру тварин 
(код)

______________

_________________________________

(підпис)

(П.І.Б.)

5. Дані про державну установу (заклад) ветеринарної медицини, під контролем
якої перебуває господарство**
Код згідно з ЄДРПОУ державної установи
(закладу) ветеринарної медицини


(посада спеціаліста, назва державної установи (закладу) ветеринарної медицини)
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)

М.П.
Дата заповнення 

 

___________________
(підпис)

Службові відмітки Реєстру тварин

__________
* 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).
** Розділ заповнює спеціаліст державної установи ветеринарної медицини (лікар ветеринарної медицини).

