
Додаток 1 

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин 

(згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів 

України) 

(пункт 1.4) 

_____________________________________ 
(найменування органу ліцензування) 

 

Заява 

про видачу ліцензії 

 

Заявник 

_________________________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

_________________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної особи - 

підприємця, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

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

_________________     ____________________     _______________________________________________, 
(телефон)                                    (факс)                                                     (адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма (для юридичної особи) ___________________________________________, 

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або 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) (для фізичної особи - 

підприємця) ______________________________________________________________________________, 

банківські реквізити (для юридичної особи) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку) 

 

коди (для юридичних осіб): КОПФГ 

КОАТУУ 

______________________, 

______________________, 

 

відомча підпорядкованість 

(для об'єктів державного 

управління) _______________________________________________________________, 

наявність раніше отриманої 

ліцензії на виробництво 

особливо небезпечних 

хімічних речовин 

 

 

 

______________________________________________________________, 
(вказати серію, №, дату видачі та строк дії останньої виданої ліцензії, 

орган ліцензування або зазначити: "Не отримували") 

 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних 

хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів 

України) _________________________________________________________________________________. 
(вказати перелік особливо небезпечних хімічних речовин) 

 

 

Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії: 

 

 



№ 

з/п 
Найменування Місце провадження діяльності 

      

      

 

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з 

виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом 

Міністрів України), порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. 

До заяви додаються документи, які прийняті за описом № _________________ 

 

Заявник _____________________ 
(підпис) 

____________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р.   М. П. 

Дата і номер реєстрації заяви: "___" ____________ 20__ р. № _____________ 

 

______________________________________ 
(посада особи, яка прийняла заяву) 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


