ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАiВСЬКIЙ ОБЛАСТI
JЦ Гqчо

,

нАкАз

aшl

МиколаТв

Xs

1Ц!ЕOЮ

Про затверд;ження тиlrовоТ
iнформацiйнrоТ i технсlлогiчноi
карток з видачi ветерr4нарних документiв

На виконання cTaTTi 8 Закону Украiни вiд 06.09.2012 J\Ъ 5203-VI <Про
адмiнiстративнi послyги), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30 сiчня

2013 року J$ 44 <Прс, затвердження вимог до пiдготовки технологiчноТ картки
адмiнiстратtlвноТ послуги) та на виконання наказу Щержпродспоживслужби
вiд 17.03.2021 J\Ъ l84 <Про внесення змiн до наказу !ержпродспоживслужби

вiд 10

трав}Iя 20l',l року J\Ъ 308 кПро затвердження iнформацiйноТ i
технологiчнrэi карток адмiнiстративних послуг)),

НАКАЗУК):
1, Затвердити типовi iнформацiйнi картки на кожну адмiнiстративну

послугу з видачi ветеринарних документiв, що додаються на 16 аркушах.
2. Затвердити технологiчнi картки на кожну адмiнiстративну послугу
видачi ветеринарних цокументiв, що додаються на 8 аркушах.

з

З.

Затвердити перелiк вiдповiдальних осiб Головного управлiння
Щержпродспоживслу;кби в Миколаiвськiй областi (далi - Головне управлiння)

питань видачi докуN{ентiв дозвiльного характеру, що додаеться на 3 аркушах.
4. Визнати TaKI.IM, що втратили чиннiсть, накази Головного управлiння
вiд 15,02.20n8 JЮ 1З3 <Про затв9рдження iнформацiйноТ i технологiчноi карток
з видачi вет(эринарних документiв>>, вiд 10.05.2018 N9,442 <Про внесення змiн
до наказу I'оловного управлiння l{ержпродспоживслужби в МиколаТвськiй
областi вiд; 15.02.rl018 J\Ъ 133 uПро затвердження iнформаuiйноi i
технологiчнrэi KapToI( з видачi ветеринарних документiв>, вiд 02.07,2018
7
<IIро вI{есення змiн
наказiв Головного управлiння
ffержпродспоживслукби в Миколаiвськiй областi вiд 08.06.20]-'7 Jtlb 144, вiд
30.01.2018.Ng 83 та вiд 31.10,2019 Jю 4090-оД uПро внесення змiн до
iнформацiйнrоТ KapTKLt з видачi ветеринарних документiв затвердженоi наказом
головного )/правлiння Щержпродспоживслужби в Миколатвськiй областi вiд
З

JЪ |9

1,5.02.2018

Ng l

235*ол вtд 24.03.2а21

до

}ъ 13з.

5. Начальникам, районних, мiських державних лiкарень ветеринарноi
медицини:
5.1. Hta кожн,у адмiнiстратI{вну послугу видачi вотеринарних
документiв затвердити iнформачiйну та технологiчну картки та забезпечити ix
розмiщення 1r мiсцях здiйснення прийrому суб'сктiв звернень;
5.2. КопiТ затверджених iнформацiйних та технологiчних карток з видачi
ветеринарни]к документiв надати Головному управлiнню в TepMiH до
26.03,2021 на електроllну адресу: insp_oblvetmk@ukr.net у форматi PDF"
6, Управлiнню органiзацiйно-господарського забезпечення Головного
управлiння:
б.1. Заt5езпечитI{ розмiщення типових irrформацiйних та технологiчних
карток з видачi ветеринарних документiв на офiцiйному веб-сайтi Головного
управлiння;
6.2. Зд-iйснити Е|идалення з веб-сайту Головного управлiння накази, що
втратили чиннiсть кПро затвердженrrя iнформацiЙноi i технологiчноТ карток з
видачi ветерI.Iнарних l(oKyMeHTiB> (зi змiнами),
7. Кон:троль за, виконання наказу покласти на першого засl,упника
начаJIьника f'оловного управлiння Бродовського В.А.

з

начальник

Щенис

МЕЛЬНИКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння
Щержпродспоживсл,уrкби
в Миколатвськiй областi
вtд
fupgtttд saNg 4JЭFоЯ

Jl

ТИtПOВА IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
Видача мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв
(для KpaiH СНД - ветеринарних свiдоцтв форми }lЪ 1, Л{} 2 та
при перемiщеннi за межi Украiни

ЛЬ 3)

-

(назва алмiнiс,гративноi послуги)

Головнс: управлi-ння Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi
(rrайменування суб'скга надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя
1.

пrро

суб'скта надання адмiнiстративноТ послуги

Мiсцезнаходже}tня

суб'скта

надання
адмiнiстративнсli послуги

Реквiзити розмiщенi

Головного

на

веб-сторiнцi
управлiння

Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй
областi в роздiлi <Щiяльнiсть>

<Адмiнiстративнi послуги))

за

адресою

http://dpssmk.gov.ua

)

Iнформацiя щоllо режиму

Вiдповiдно

до правил

внутрiшнього

на

веб-сторiнцi

роботи суб'екта надання трудового розпорядку.
адмiнiстративнсli послуги

3.

Телефон/факс (довiдки), Реквiзити розмiщенi

Головного

адреса електронtноi пошти
управлiння
та
вrэб-сайт суб'екта Щержпродспоживслужби
IvIиколаiвськiй
наданн]я адмiнiстративноТ областi в роздiлi <<Зв'язки з громадськiстю>
послугI,I
<Адреса> за адресою - http://dpssmk.gov.ua

llормативнi акти, якими регламенry€ться

в

надання

адмiнiстрати BHoi гlослуги

4.

Закони Украiни

Закон УкраТни <Про ветеринарну медицину)
(cTaTTi З2,99).

Закон Украiни <Про дозвiльну систему у
сферi господарськоТ дiяльн,остi>, (частина

третя cTaTTi 2).

Закон УкраТни <Про Перелiк документiв
дсlзвiльного характеру у сферi господарськоТ
дiяльностi>>.

Закон Украiни кПро
послуги) (стаття 8).

э.

адмiнiстративrri

,бiнету MiHicTpiB Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiлц21.11.2013 Jф 857 uПро затвердження
УкраТни

Акти

F:

Псlрядку видачi ветеринарних документiв>.
Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 09.0б.2011 Jф б41 <Про затвердження
перелiку пJIатних адмiнiстративних послуг,
якi надаються Щержавною службою з питань
безпечностi харчових продуктiв та захисту
споживачiв, органами та установами, що
напежать до сфери ii управлiння, i розмiру
плати за ix надання>) (зi змiнами).

б.

IтрагIьних органiв
викона]в toT влади

Акти

цlэ.

Акти

Наказ MiHicTepcTBa аграрноI полiтики

та
продовольства Украiни вiд 01.08.2014 J\Ъ 288
<Про затвердження Правил заповнення,
зберiгання, списання ветеринарних
документiв та вимог до ix облiку>, який
заре€стровано в MiHicTepcTBi юстицiТ
Украiни 03.10.2014 за J\Ъ 1202125979 (зi
змiнами).

tiсцеви>< органiв
викона.в toT владциl органiв
мiсцевсl: о
I

СаМОВР]Я цування:

Умовlп отримання адмiнiстративноТ послуги
8.

Пiдставi для (]держання
адмiнiсr эативнсli послуги

9.

Вичерлrt

докумеF
для

ий
гiв,

перелiк
необхiдних
(oтримання

адмiнiсr эативнсli послуги,
а такожi }имоги до них

Пiдтверлження
стану товару i
походження.
1.

Заява

на

ветеринарно-санiтарного
благополуччя мiсцевостi його

отримання

пOслуги гIодаеться в
електроннiй формi.

адплiнiстративноТ
письмовiй, уснiй чи

(у

2. Ветеринарнi документи
разi коли
вантаж розподiляеться на час,гини,);
3.

Експертнi висновки

лабораторiй
10.

та

Порядсll

подання
необхiд1

:их

отримаF ця

спосiб
документiв,
для

акредитованих
уповноважених

Щержпродспоживслужбою.
Щокументи, подаються в одному примiрнику
особисто
суб'сктом
господарювання

(керiвником юридичноi особи, фiзичною
особою-пiдприемцем)
ним особою.

або

уповноваженою

11.

адмiнiс,тративноi послуги

Щокументи можуть бути

Платнi cr:b (безсlплатнiсть)
надання адмiнiстративноi

Платно.

надiсланi
рекомендованим листом з описом вкладення'
при цьому пiдпис заявника (фiзичноi особипiдприсмця) та уповноваженоТ ним особи
засвiдчусться нотарiально.

послуг_и
У
11.1

l1.2.

11.3.

Норма:гивно-правовi акти, Постанова Кабiнету MiHicT:piB УкраТни
на пiдставii яких вiд 09.06.2011 М 641 <Про затвердження
стягуе],ься плата
перелiку платних адмiнiстративних послуг,
якi надаються .Щержавною службою з питань
безпечностi харчових продуктiв та захисту
споживачiв, органами та установами, що
ца-пежать до сфери if управлiння, i розмiру
плати за ix надання) (зi змiнами).

Розмiр та

порядок
внесен_ня
плати
(адмiнiстративЕtого збору)
за
платну
адмiнi с:тративн]/ послугу

Розрахунковий рахунок

для внесення пJIати

|2.

Строк

надання

адмiнiс:тративн<rТ посл уги

13.

разi плаmносmi:

14,85

гривнi за

видачу мiжнародного
ветеринарного сертифiката (для краiн СНД -

ветеринарнi свiдоцтва за формами J\Ъ 1, 2 З)
- tIри перемiщеннi за межi УкраТни.

Плата зараховуеться до
бюджету на

казначейства

Не

вiдповiдного
рахунки, вiдкритi в органах

пiзнiше нiж через мiсяць

надходження документiв на розгляд.

з

дати

Перелi.к гtiдс:тав для 1. Недlотримання ветеринарно-санiтарних
вiдмов_и у
наданнi заходiв, передбачених законодавством;
адмiнiс:тративн<rТ послуги
ускладнення епiзоотичноi ситуацii на

вiдповiднiй територiТ, потужностi (об'сктi);
2. Неможливiсть безпосереднього огляду
об'скта державного ветеринарно-санiтарного
контролю та нагляду;
3. Вiдсутнiсть
документалпьного
пiдтвердження епiзоотичного благополуччя
мiсцевостi походження
ветеринарносанiтарного стану об'сктiв; вiдсутнiсть
необхiдноi ветеринарноТ обробки тварин, Тх
карантинування, вiдповiдних дослiджень
таlабо експертного висновку.

та

надання Видача
адмiнiстративно,Т послуги документа.

вiдповiдного

l4.

Результ,а,г

15.

Способи

отримання
вiдповi,цi (результату)

дозвiльного
характеру засвiдчу€ться особистим пiдписом
керiвника юридичноТ особи, фiзичноi особипi2цприсмця або уповноваженоi ним особи
при пред'явленнi документа, що засвiдчус
його особу, та документа про вI{есення плати
за Його видачу.

1б.

Примiтка

Влtдача (вiдмова

ветеринарного

Факт отримання документа

у видачi,

переоформлення,

анулювання) ветеринарних документiв

здiйснюсться вiдповiдно до Закону Украiни

<Г[ро дозвiльну систему у

сферi

господарськоi дiяльностi> з урахуванням
особливостей, визначених Законом УкраТни
<ГIро ветеринарну медицину).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в
миколаiвськiй областi
вtд

Jf,03.

Юt]

Ns /J"Э5-0Ю

ТИПОВА IНФО,РМАЦIЙНА КАРТКА

Видача ветеринарних свiдоцтв (для Украiни - форми ЛЪ 1 та ЛЪ 2) при перемiщеннi за межi територii АвтономноТ Республiки Крим, областей,
MicT Кисва та Севастополя, районiв, MicT
(KpiM х:лрчових продуктiв тваринного та рослинного походження для
споживання людлrною)
(назва адмiнiстративноi послуги)

Головне у,правлirrня Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi
(найменування суб'скга надання алviнiс-гративноi послуги)

[нформацiя про суб'екта надання адмiнiстративноi послуги
1,.

МiсцезнаходжеЕtня
суб'сктiл
надання
адмiнiс,гративноТ послуги

Реквiзити розмiщенi

Головного

на

веб-сторiнцi
управлiння

{ержпродспоживслужби в МиколаIвськiй
областi в роздiлi <Щiяльнiсть>
<Адмiнiстративнi послуги))

за

адресою

http://dpssmk.gov.ua
,,

3.

до

Iнформ,аrtiя щодцо режиму Вiдповiдно
правил внутрiшнього
роботи суб'ектlл надання трудового розпорядку.
адмiнiс,гративноI послуги

Телефо,н/факс (довiдки), Реквiзити розмiщенi на веб-сторiнцi
адреса rэлектронноi пошти Головного
управлiння
та веб-сайт суб'скта Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй
надання адмiнirэтративнот областi в роздiлi <<Зв'язки з громадськiстю>
послугLI

<Адреса> за адресою

[Iсlрмативнi акти, якими регламенту€ться
адмiнiстративноi послуги
4.

Закони }rкраТни

-

http://dpssmk.gov.ua

надання

Закон УкраТни <Про ветеринарну медицину))
(cTaTTi 32,99).

Закон Украiни кПро дозвiльну систему у
сферi господарськоТ дiяльностi> (частина

третя cTaTTi 2).

Закон Украiни <Про Перелiк документiв

дозвiльного характеру у сферi господарськоi
дiяльностi>.
Закон Украiни <Про адмiнiстративнi
послуги)> (стаття 8).
5.

Акти .Кабiнету MiHicTpiB Постанова Кабiнету IVIiHicTpiB

УкраТни
. 1 1 .20 13 J\b 85
<Прсl затвердження
Порядку видачi ветеринарних документiв>.
вiд 21

Украiни

7

Постанова Кабiнету MiH,icTpiB

УкраТни
вiд 09.06.2011 JYq б41 кПро затвердження
перелiку платних адмiнiстративних послуг,
якi надаються .Щержавною службою з питань
безпечностi харчових проду,ктiв та захисту

та установами, ц]о
iT управлiння, i розмiру

споживачiв, органами

на_пежать дцо сфери
плати за iх надання) (зi змiнами).
6.

Акти ltентр€LгIьних органiв Наказ MirricTepcTBa аграрноI полiтики та
виконаLвчоi влади
продовольства Украiни вiд 01.08.2014 Jф 288
<Про затвердження Правил заповнення,

зберiгання, списання

ветеринарних
документiв та вимог до ix облiку>, який
заре€стровано в MiHicTepcTBi юстицiТ
Украl'ни 03.10.2014 за J\b |202125979 (зi
змiнами).
7.

Акти мiсцевих

органiв
виконаtвчоi вла,циl органiв
мiсцевого
самовt,ядуваннjd

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
8.

Пiдстава для одержання Пiдтвердження ветеринарно-санiтарного
адм i Hi кlтрaтивнrDi

9.

п

ослуги

Вичерпrrий

перелiк
необхiдних
докумс:нтiв,
отриманця
для
адмiнiстративнrсТ послуги,
а тако)к вимоги до них

стану товару i благополуччя мiсцевостi його
походження

l. Заява на отримання адмiнiстративноТ
послуги пода€ться в письмовiй, уснiй чи
електроннiй формi.

2. Ветеринарнi документи

(у разi наявностi

таlабо коли вантаж розподiлясться

на

частини).
З.

Експертrri висновки

лабораторiй,
10.

Порядrэк

та

спосiб

акредитованих
уповноважених

Щержпродспоживслужбою.
Щокументи, подаються в одному примiрнику

по.щ&ння

дl)кументiв,
для

необхiдtних
отриманI{я

адмiнiстративнсli послуги

особисто
суб'ектом
господарювання
(керiвником юридичноТ особи, фiзичною
особою-пiдприсмцем)
ним особою.

,Щокументи

або

уповноваженою

можуть бути

надiсланi

рекомендованим листом з оплtсом вкJIадення,
при цьому пiдпис заявника (фiзичноТ особипiдприемця) та уповноваженоi ним особи
засвiдчуеться нотарiально.
11.

Платнir;ть (безоплатнiсть)

Платно.

нзщ&нн_II адмiнi,этративноТ

послугI4
У
11.1

Нормаr:ивно-прilвовi акти, Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
на
гliдставi яких вiд 09.06.2011 Jф б41 <Про затвердження
стягусться платil
перелiку платних адмiнiстративних послуг,
якi надаються Щержавною службою з питань
безпечностi харчових проду.ктiв та захисту
споживачiв, органами та установами, що
нzLпежать до сфери if управ.тtiння, i розмiру
плати за ik надання).

11.2.

Розмiр та

11.3.

Розрах,уrtковий рахунок

порядок
внесен]ш
плати
(адмiнiстративного збору)
за
платну
адмiнiс,тративн)/ послугу
для внесення пл:ати

12.

Строк

надання

адмiнiс,тративнсli послуги
13.

разi плаmносmi:

Перелilк пiдстав

вiдмовtа у

для
наданнi

адмiнiс:тративнсli послуги

Плата зараховусться до
бюджету на

казначейства

Не

вiдповiдного
рахунки, вiдкритi в органах

пiзнiше нiж через мiсяць

надходженl{я документiв на розгляд.

з

дати

1.

Недотримання

2.

Неможливiсть безпосереднього огляду

ветеринарно-санiтарних
заходiв, передбачених законодавством;
ускладнення епiзоотичноТ ситуацiТ на
вiдповiднiй територii, потужностi (об'сктi).

об'скта державного ветеринарно-санiтарного
контролю та нагляду.
З.

Вiдсутнiсть

документ€LIIьного

пiдтверлження епiзоотичного благополуччя

мiсцевостi походження

та

ветеринарно-

санiтарного стану об'ектiв; вiдсутнiсть
необхiдноi ветеринарноТ обробки тварин, iх
карантинування, вiдповiдних дослiджень
Tal або

14.
15.

Результат

надання
адмi нi<этротивнrоi послуги

Способи

отримання

вiдпов iдi (резулrьтату)

1б.

Примi,гка

експ,ертного висновку.

Видача вiдповiдного

ветеринарного

документа.

Факт отримання документа

дозвiльного
характеру засвiдчуеться особистим пiдписом
керiвника юридичноТ особи, фiзичноТ особипiдприсмця або уповноваженоI ним особи
при пред'явленнi документа, що засвiдчус
його особу, та документа про внесення плати
за його видачу.

Видача (вiдмова

у видачi,

переоформлення,

анулювання) ветеринарних документiв

здiйснюеться вiдповiдно до Закону Украiни

uПро дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяльностi> з урахуванням
особливостей, визначених Законом УкраТни
<Про ветеринарну медицину).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння
ЩержпродсгIоживслужби в
миколаiвськiй областi
вiдJЧ ГФVrьl 2021 Ns 4J 35-ОЯ

ТИ:ПОВА IНФОРIИАЦIИНА КАРТКА
Видача ветеринарноi довiдки - при перемiщеннi в межах району
(KpiM харчових продукгiв тваринного та рослинного походження для
споживання людиною)
(назва алмiнiстративноi послуги)

Головне 1,правлiння Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi
(найменування суб'сrсга надання адмiнiстративноТ послуги)

Iнформацiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуги
1.

Мiсцезнаходження

суб'екта

надання

адмiнi с,тративноi послуги

Реквiзити розмiщенi

Головного

на

в
роздiлi

Щержпродспоживслужби

областi в

веб-сторiнцi
управлiння
Миколаiвськiй
<Щiяльнiсть>

кАдмiнiстративнi послуги)) за адресою
http://dpssmk.gov.ua
n
Lo

Iнформацiя щоltо режиму

Вiдповiдно

до правил

роботи суб'екта надання трудового розпорядку.
адмiнiстративно,i послуги

3.

Телефон/факс (довiдки), Реквiзити розмiщенi

на

веб-сторiнчi
адреса еJIектроЕ:ноi пошти
управлiння
та вrэб-сайт суб'скта ,.Щержпродспоживслужби
МиколаТвськiй
наданнj{ адмiнiстративноТ областi в роздiлi <<Зв'язки з громадськiстю))
послугII
<Адреса>) за адресою - http://dpssmk.gov.ua

Головного

I{ормативнi акти, якими регламенту€ться
адмiнiстрати BHoi послуги
4.

внутрiшнього

Закони УкраТни

в

надання

Закон Украiни uПро ветеринарну медицину)
(cTaTTi З2,99).

Закон Украiни <Про дозвiльну систему у
сферi господарськоi дiяльностi> (частина

третя cTaTT.i 2).

Закон УкраiЪи <Про Перелiк документiв
дозвiльного характеру у сферi господарськоi
дiяльностi>.

Закон Украiни пПро

адмiнiстративнi

послуги> (стаття 8).

Акти Flабiнету MiHicTpiB Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд21.11.2013 J\Ъ 857 <Про затвердження
УкраТни
Порядку видачi ветеринарних документiв>.

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 09.0б.2011 J\Ъ б41 <Про затвердження

перелiку пJIатних адмiнiстративних послуг,
якi надаються
службою з питань
'Щержавною
безпечностi харчових продуктiв та захисту
споживачiв, органами та установами, що
н€Lпежать до сфери iT управлiння, i розмiру
плати за ix надання)> (зi змiнами).
6.

Акти

ц{эFIтр€Lльних
викона]вчоi влад,и

органiв

Наказ MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики

та
гIродовольства Украiни вiд 01.08.2014 J\Ъ 288
пПро затвердження Правил заповнення,
зберiгання,
ветеринарних

списання
документiв та вимог до ix облiку>, який
зареестровано в MiHicTepcTBi юстицiТ
УкраТни 3 жовтня 201'4 р. за Nр |202125979 (зi
змiнами).

7.

Акти

мiсцевиl< органiв

виконавrtоi влади/ органiв
мiсцевого
самовр.яlIуванняt

Умовlи отримання адмiнiстративноТ послуги
8.

Пiдстава для

(эдержання

адмiнiс тративнсli послуги

9.

Вичергrний

перелiк
докумен,гiв, rrеобхiдних
отримання
для
адмiнiс,тративнсlТ послуги,
а TaKo)I( вимоги до них

Пiдтвердження
стану товару i
походження

Заява

ветеринарно-санiтарного
благополуччя мiсцевостi його

на

отримання адмiнiстративноi
послуги подаеться в письмовiй, уснiй чи
1.

електроннiй формi.

2. Ветеринарнi документи

(у разi наявностi

та/або коли вантаж розподiляеться

на

частини,);
3.

Експертнi висновки

лабораторiй,
10.

Порядсlк

акредитованих
уповноважених

Щержпродспоживслужбою.
та
спосiб Щокументи, подаються в одному примiрнику
суб'сктом
господарювання
документiв, особисто
(керiвником
юридичноi особи, фiзичною
для
особою-пiдприемцем) або уповноваженою

подання
необхiдцних

отримatння
адмiнiстративн,сi послуги

ним особою.

,,Щокументи

можуть бути

надiсланi

рекомендованим листом з описом вкладення,
при цьому пiдпис заявника (.фiзичноТ особипiдприемця) та уповноваженоi ним особи
засвiдчусться нотарiально.
11.

Г[патнi с,гь (без<rплатнiсть)

надання адмiнi.стративноi
послуги
У

11.1

Платно.

разi плаmнос:mi:

Нормативно-правовi акти, Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
яких вiд 09.06.2011 }{Ъ 641 <Пр<l затвердження
стяryе:гься плат,а
перелiку платних адмiнiстративних послуг,
якi надаються !ержавною службою з питань
безпечностi харчових проду,ктiв та захисту
споживачiв, органами та установами, що
наJIежать дlо сфери iT управлiння, i розмiру
плати за Тх надання)).

на

пiдставi

Розмiр та

l1.2.

порядок
внесення
плати
(адмiнiiстративIIого збору)
за
платну
адмiнi<lтративн,у послугу

11.3.

Розрахунковий рахунок

для вн(эсення пJIати

Плата зараховусться до
бюджету на

казначейства
12.

Строк

надання

адмiнiстр8тивнrсi послуги
13.

Перелiк пiдс:тав

вiдмови у

для
наданнi

адмiнiстративн,сi послуги

Не

вiдповiдного
рахунки, вiдкритi в органах

пiзнiше нiж через мiсяць

надходження документiв на розгляд.

з

дати

Недотримання ветеринарно-санiтарних
заходiв, передбачених законодавством;
ускладнення епiзоотичноi ситуацii на
1.

вiдповiднiй територiТ, потужностi (об'ектi);

2.Неможл1,Iвiсть безпосереднього огляду
об'екта державного ветеринарно-санiтарного
контролю та нагляду;
3. Вiдсутнiсть

документального

пiдтверлження епiзоотичного благополуччя

мiсцевостi походження та ветеринарносанiтарного стану об'ектiв; вiдсутнiсть

необхiдноi ветеринарноi обробки тварин, iх
карантинування, вiдповiдних дослiджень

Tal або експертного висновку.

l4,

Резуль,гат

15.

Способи

надання Видача ветеринарноТ довiдки.
адмiнiс:тративн<ri послуги
отримання
вiдповiдi (результату)

Факт отримання документа

дозвiльного
характеру засвiдчу€ться особистим пiдписом
керiвника юридичноi особи, фiзичноТ особипiдприсмця (фiзичноi
або
ним
особи
при
гtред'явленнi
уповноваженоi
документа, що засвiдчус його особу, та
документа про внесення плати за його
видачу.

особи)

16.

Примiтка

Видача (вiдмова

у видачi,

переоформлення,

анулювання) ветеринарних документiв
здiйснюсться вiдповiдно до Закону УкраТни

uПро дозвiльну систему у сферi
господарськоТ дiяльностi> з урахуванням

особливостей, визначених Законом УкраIни
кПро ветеринарну медицину).

ЗАТВЕРЛЖЕНО
Наказ Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в
миколатвськiй облсrстi
вiд/4
2021 Ns -/J,r-оh

й#ra|

ТИПОВА IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
Видача ветеринарно-санiтарного паспорта на тварину
(вазва

ttлм

i

нiстративноi послуги)

Головнс: управлiння Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
(найменування суб'екга надання zulмiнiсrративноi послуги)

Iнформацiя пlро суб'екта надання адмiнiстративноТ послуги
1.

Мiсцез.находження

суб'екта

надання
адмiнiстративнсli послуги

Реквiзити розмiщенi на
Щержпродспоживслужби

веб-сторiнцi
управлiння
Миколаiвськiй

<Адмiнiстративнi послуги))

за

Головного
областi в

в
роздiлi

<Щiяльнiсть>

адресою

http://dpssmk.gov.ua
2.

Iнформацiя що,цо режиму

Вiдповiдно

до правил

внутрiшнього

на

веб-сторiнцi

роботи суб'екта надання трудового розпорядку.
адмiнiстративноТ послуги

3.

Телефс,н/факс (довiдки),

Реквiзити розмiщенi

Головного

адреса електролtноi пошти
управлiння
та веб-сайт суб'екта Щержпродспоживслужби
Миколаiвськiй
надання адмiнiстративноi областi в роздiлi <<Зв'язки з громадськiстю>
послуг]а
<Адреса>) за адресою - http://dpssmk.gov.ua

в

lЦорматиlвнi aKTll, якими регламенryсться надання
адмiнiстративноi послуги
4.

Закониt Украiнzr

Закон Украiни <Про ветеринарну медицину)
(cTaTTi З2,99).

Закон Украiни uПро дозвiльну систему у
сферi господарськоТ дiяльностi> (частина

третя cTaTTi 2).

Закон Украiни uПро Перелiк документiв

дозвiльного характеру у сферi господарськоТ
дiяльностi>.
Закон Украiни uПро адмiнiстративнi
послуги)> (стаття 8).

э.

Акти I(абiнету MiHicTpiB Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 21.11.2013 Jф 857 кПро затвердження
Порядку видачi ветеринарних документiв>.

Украiн:и

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 09.06.2011 М 641 <Про затвердження

перелiку платних адмiнiстративних послуг,
якi надаються Щержавною службою з питань
безпечностi харчових продуктiв та захисту
споживачiв, органами та у,становами, що
ншIежать до сфери if управ.тtiння, i розмiру
плати за ix надання> (зi змiна.ми).

б.

Акти

цеIIтр€LгIьних

виконавIлоТ

органiв

владци

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики

та
продовольства Украiни вiд 01 .08.2014 Ns 288
uПро затвердження Правил заповнення,
зберiгання,
ветеринарних
облiку>, який
документiв та вимог до

списання
ik
зареестровано в MiHicTepcTBi

юстицii

Украiни 3 жовтня 20|4 р. за Ns |202125979 (зi

змiнами).
7.

Акти

мiсцеви;< органiв
виконавчоi влаllиl органiв
мiсцев<rго

самовряllуваннrI

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
8.

Пiдстаlза для ,одержання
адмi

Hi

с,тративнtli послуги

Заявник повинен забезпечити створення
можливостi для безпосереднього огляду
об'скта державного ветеринарно-санiтарного
контролю та нагляду.

9.

10.

Вичергtний

перелiк
документiв, необхiдних
отримання
для
адмiнiс:тративноТ послуги,
а Taкo)t( вимоги до них

Порядсlк

подання

та

спосiб
документiв,

необхillних

для

отримання
адмiнiс:тративнсli послуги

Заява

на

отримання адмiнiстративноi
послуги подаеться в письмовiй, уснiй чи
1.

електроннiй формi.

Наявнiсть необхiдних

ветеринарних
обробок, результатiв вiдповiдних дослiджень
(у разi перемiщення у межах УкраТни) або
експертних висновкiв (у разi експорту).
Щокументи, подаються в одному примiрнику
особисто
суб'сктом
господарювання
2.

(керiвником юридичноI особи, фiзичною
особою-пiдприемцем)
ним особою.

або

Щокументи можуть

уповноваженою

бути

надiсланi

рекомендованим листом з описом вкладення,

llри цьому пiдпис заявника (фiзичноТ особипiдприемця) та уповноваженоТ ним особи

засвiдчусться нотарiально.
11.

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноТ
послуги
У

Платно.

разi плаmносmi:

зовi акти, Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
на пiдставi яких вiд 09.06.2011 J\Ъ б41 <Про затвердження
перелiку платних адмiнiстративних послуг,
стягуе:гься плат,а
якi надаються Щержавною службою з питань
безпечностi харчових продl,ктiв та захисту
споживачiв, органами та установами, що
напежать до сфери iT управлiння, i розмiру
плати за ik надання)).

11.1

HopMaTllBHo-пp

l1.2.

Розмiр та

fl

порядок
внесення
плати
(адмiнiстративI{ого збору)

за

гIлатну

адмiнi стративну послугу
11.3.

Розрахунковий рахунок
для внесення п.пати

12.

Строк
адмi

13.

Hi

надання

стративноi послуги

Перелiк пiд,glпз

вiдмови у

для
наданнi

адмiнiстративноi послуги

Плата зараховусться до
бюджету на

казначейства

Не

вiдповiдного
рахунки, вiдкритi в органах

пiзнiше нiж через мiсяць

надходження документiв на розгляд.

з

дати

1.Недотримання

ветеринарно-санiтарних
заходiв, передбачених законодавством;
ускладнення епiзоотичноТ ситуацiТ на
вiдповiднiй територii, потужностi (об'сктi);

2.Неможливiсть безпосереднього огляду
об'екта державного ветеринарно-санiтарного
контролю та нагляду;
3. Вiдсутнiсть

lIокумента_пьного
пiдтверлження епiзоотичного благополуччя
ветеринарномiсцевостi походження

та

санiтарного стану об'ектiв; вiдсутнiсть

необхiдноi' ветеринарноi обробки тварин, Тх
карантинування, вiдповiдних дослiджень
Tal або експертного висновку.
14.

Резулr,тат

надання

адмiнiстративнtоi послуги

Видача ветеринарно-санiтарного паспорта на
тварину.

15.

Способiи

отримання
вiдповiдi (результату)

Факт отримання документа

дозвiльного
характеру засвiдчусться особистим пiдписом
керiвника юридично'[ особи, фiзичноi особипiдприемця (фiзлrчноi
або
уповноваженоi ним особи при пред'явленнi
документа, що зас_вiдчус лiого особу, та
документа про внесення плати за його
видачу.

особи)

1б.

Примiт,ка

Видача (вiдмова

у видачi,

переоформлення,

анулювання) ветеринарни.к документiв
здiйснюсться вiдповiдно до Закону УкраТни

<Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiялt,ностi> з урахуванням

особливостей, визначених Законом Украiни
uПро ветеринарну м()дицину).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в
миколаiвськiй областi
вiл.{ц Гер?rне 2О2| Ns /]3ГDЮ

ТЕХНОЛОГIIIНА КАРТКА
Видача мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв
(для KpaiH СНД - ветеринарних свiдоцтв форми ЛЬ 1, }lЪ 2 та
при перемiщеннi за межi УкраiЪи
(

ЛЬ 3)

-

назва адмl нiс-lративлtоi послуги)

Головне управлiння Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
(найменування суб'скr,а надання алмiнiстративноi послуги)

з/п

1.

Етапи послуги

Вiдповiдальна посадова
особа i струкryрний
пiдроздiл

Дiя*
(В,

У,

п, з)
Посадовi особи Головного
в

Прийом пакету
документiiв та йогсl

управлiння

реестрацi;r,
повiдомлення заявника
про орiен,говний тtэрмiн

fержпродспоживслужби
Миколаiвськiй

в
областi (даrri-

TepMiH

виконання
(лнiв1

Протягом
одного дня

Головне управлiння)

виконаннj[

2.

a
J.

Формуванн,я дозвiльноi
справи,
занесення
даних до lэе€стру
вивчення епiзоотичноi
ситуацii rra вiдпоlвiднiй

територii,

поту)Iсностi

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом
одного дня

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

1-5днiв

(об'сктi)

4.

Опрацюв€tння
ветеринаtlно-санiтiарних
заходiв, передбачених
законодавiс,гвом

5-7днiв

при

оформленнi експортно

5.

- iмпортних

операцiй

Вивчення

ДОКУМеНТi:LПЬНОГО

пiдтверлження
епiзоотичного
благополуччя
мiсцевостi поход]кення

7-8днiв

та

6,

ветеринарносанiтарного стану
об'сктiв
Визначен_ня .необ.кiдноi
кiлькостi ветеринарноТ

обробки тварин, ik

карантин)/вання,
вiдповiдн_их дослi,цжень
експертного
висновку.
Проведення необх:iдних
лабораторних
та
дiагности,чних
дослiджеrlь
Безпосереднiii огляд
об'екта
державного
ВеТеринаF,носанiтарно_гсl кон,]]ролю
та наглядl/

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом
8 -10 днiв

Посадовi особи Головного
управлiння та акредитованi
лабораторiТ уповноважених
lержпродспоживслужбою
Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом
10 - 30 днiв

в

Протягом
30 днiв

в

Протягом
30 днiв

таlабо

7.

8.

9.

Видача

вiдповiдного

ВеТеРИНаРlНОГо

документtr або надання
заявниковi вiдмови у

Посадовi особи Головного
управлiння

видачi

вiд(повiцного
ветеринарного
документit

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги

30

Загальна кiльк]iсть днiв (передбачена законодавством)

з0

Прuлlimкq: У.uовtti по:tначкu; В - вuкону€; У - бере учасmь; П - паеоduсу€,.
3 - заmверdжуе.

1-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння
Щержпродспоживс.пужби в
lvlиколаiвськiй областi

ТЕХНОЛОГItIНА КАРТКА
Видача ветеринарних свiдоцтв (для Украihи - форми.}{Ь 1 та ль 2) _
при перемiщеннi за межi територi'i Автономноi Республiки Крим,
областей, MicT Кисва та Севастополя, районiв, MicT
(KpiM харчових продуктiв тваринного та рослинного походя(ення
для споживання людиною)
(назва адмiнiстративноi послуги)

головне управлriння .щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
(найменування суб' скга налання адм iнiстративноТ послуги)

з/п

Етапи послуги

Вiдповiлальна

особа i
пiдроздiл

l.

2.

a

J.

4.

5.

Прийом пакету
документiв та йогrэ
реестрацiя,
повiдомлення заявника
про орiентовний TepMiH
виконання

посадова

структурний

занс)сення

даних до реестру
вивчення епiзооr:ичноi
ситуацii на вiдповiднiй
територiТ, поту)кностi
(об'ектi)
Опрацювання
ветеринарн о-санiтарних
заходiв, передбачених
законодаЕtством
при
оформлен:нi експортно
- iмпортних операцiй
Вивчення
документilльного
пiдтвердж(ення
епiзоотичного

(В,

У,

п,:3)

Посадовi особи Головного

TepMiH
виконання
(днiв)

в

Протягом
одного дня

в

Протягом
одного дня

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

Посадовi особи Головногrэ
управлiння

в

Протягом

Посадовi особи Головногlэ
управлiння

в

Протягом

управлiння

lержпродспоживслужби

в

Миколаiвськiй областi (далiГоловне управлiння)

Формуваrrня дозвiльноТ Посадовi особи Головного

справи,

Дiя*

управлiння

1-5днiв

5-7днiв

7-8днiв

благопол]/ччя
мiсцевост,i поход:ження
та
.ветериrIарностану

санiтарного

об'сктiв

6.

Визначення необ,хiдноi Посадовi особи Головног,с

в

Протягом
8 -10-го дня

Посадовi особи Головногrэ
управлiння та акредитова_нi
лабораторiТ уповноваженI{х

в

Протягом
10 - З0 днiв

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом
30 днiв

в

Протягом
30 днiв

кiлькостi ветеринарноi управлiння

обробки тварин, ix

карантин)/вання,

вiдповiдних дослi,цжень

таlабо

7.

8.

експер)тного

висновку.
Проведення необх:iдних
лабораторних
та
дiагности,чних
дослiджегlь
Безпосеред,нiй огляд
об'скта
державного
ветеринарно-

д

санiтарно,гсl кон.]]ролю

та нагляд)i

9.

Видача

вiдповi,цного Посадовi особи Головн,ого
ветеринарного
управлiння
документа або надання

заявниковi вiдмови у

видачi

вiдповi,цного
ветеринарного
документ€l
Загальна кiлькiсть днiв надання послуги

30

Загальна кiлькiсть днiв (передбачена

30

законода".r"*9

Прuл,timка: Уiиовнi позlначкu; В - вuкону€;
3 - заmверduс.ус.

У - бере учQсl,пь; П - поzоdжу€;

1-

зАтвЕр,ц}кЕно
Наказ Головного управлiння
,.Щержпродспоживслужби в
миколаiвськiй областi
вiдЦ [а)елlс| 202l Ns /J35-оD
lv

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА

Видача ветеринарноi довiдки - при перемiщеннi в межах
району
(KpiM харчових продуктiв тваринного та
походження
рослинного
для споживання людиною)

(найменування суб'скта надання алплiнiстративноТ послуги)

з/п

Етапи послуги

Вiдповiдальна

особа i
пiдроздiл

1.

Прийом пакету
документiв та його
реестрацiяt,

повiдомлення заяв]]ика
про орiент,овний 1glpMiH
виконання:
2.

a
J.

4.

5.

посадова

структурний

Дiяп
(В,

У,

п, з)
Посадовi особи Головнtэго
в
управлiння

[ержпродспоживслужби

в

TepMiH

виконання
(лнiв1

Протягом
одного дня

МиколаТвськiй областi (далiГоловне управлiння)

Формування дозвiльноi Посадовi особи Головного

в

Протягом
одного дня

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

Опрацювання
Посадовi особи Головного
ветеринарно-санiтарних управлiння
заходiв, передбачtених
законодавством при
оформленнi експс)ртно
- iмпортнлtх операr(iй
Вивчення
Посадовi особи Головного
документЕLгIьного
управлiння
пiдтвердження
епiзоотичного

в

справи,

занесення управлiння

даних до р)еестру
вивчення епiзоотlичнот
ситуацiТ на вiдповiднiй
територii, потужностi
(об'ектi)

благополуI{чя

мiсцевостi походж:ення

1-5днiв
Протягом

5-7днiв

в

Протягом

7-8днiв

та

6.

ветеринарносанiтарного стану
об'ектiв
Визначення необхiдноТ Посадовi особи Головного
кiлькостi ветеринарноТ управлiння

в

Протягом
8 -10 днiв

в

Протягом
10 - 30 днiв

в

Протягом
30 днiв

в

Протягом
30 днiв

обробки твариЕt, iх
карантин.Fвання,

вiдповiдних дослi,цжень

таlабо

експертного

Проведення необхiдних
лабораторних
дiагностичних

8.

9.

Посадовi особи Головногrэ
управлiння та акредитованi

лабораторiТ уповноваженI4х
Щержпродспож
Безпосереднiй огляд Посадовi особи Головногrэ
об'екта
державного управлiння
ветеринарносанiтарного конl]ролю

Видача

вiдповiдного

ВеТеРИНаР,НОго

документа або надання
заявниковi вiдмови у

Посадовi особи Головного
управлiння

видачi

вiдповi,цного
ветеринарного

Загальна кiлькj,сть днiв надання послуги

30

Загальна кiлькiс'ь днiв (передбачена законодавством)

Прuмimка, YMoBHi поз,начкu; В - вuкону€,.
3 - заmверdас,уе.

)r - бере учасr,пь;

з0

П - поеоdilсу€;

1-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Гсlловного управлiння
Щерrкпр<lдспоживслужби в
миколаi'вськiй областi
вiд
йirлеэн"р 2021 Jt /J згOЬ

Jf

-7--у--ТЕХНОЛОГIIIНА КАРТКА

Видача ветеринарно-санiтарного паспорта на тварину
(назва адм iнiстративноi послуги)

головrrе управлriння !ержпродспоживслужби в l\rlиколаiвськiй областi
(найменування суб'скга налання а.шмiнiстративноТ послуги)

з/п

1.

2.

a

J.

4.

5.

Етапи послуги

Прийом пакету
документiв та йог,э
реестрацiя,
повiдомлення заявника
про орiентовний TepMiH
виконання
Формуваlлня дозвiльноi
справи,
занесення
даних до ресстру
вивчення: епiзоо:гичноi
ситуацiТ,на вiдповiднiй
територiТ., поту)кностi
(об'ектi)
Опрацювiення

Вiдповiдальна посадова
особа i структурний
пiдроздiл

Дiя*
(В,

Посадовi особи Головнгого

У,

п, з)
в

управлiння

!ержпродспоживслужби

в

TepMiH
виконання
(днiв)
Протягом
одного дня

Миколаiвськiй областi (далiГоловне управлiння)

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом
одного дня

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

Посадовi особи Головного
управлiння

в

Протягом

Е}

Протягом

ветеринарно-санiтарних
заходiв, передба.чених
законодаI}ством
при
оформлегIнi експортно
- iмпортних опера,цiй
Вивчення
Посадовi особи Головного
документаJIьного
управлiння
пiдтверд)(ення
епiзоотичного
благополуччя
мiсцевост,i поход;ження
та
ветери}Iарносанiтарногсl стану
об'ектiв

1-5днiв

5-7днiв

7-8днiв

(5.

Визначення необхiдноi Посадовi особи Головного

кiлькостi ветеринарноi управлiння
обробок твариЕt, Тх

R

Протягом

в

Протягом
10 - З0 днiв

в

Протягом
30 днiв

в

Протягом
30 днiв

1-5днiв

карантин,ування,

вiдповiдних дослiджень
(у разi гtеремiщення у

межах 'Украiни)

або

експертнI.Iх висновкiв

7.

(у разi експорту).
Проведення необ>liдних Посадовi особи Головного
лабораторних
та управлiння та акредитованi

дiагностичних
дослiджень

8.

9.

лабораторii уповноважен]ах
Щержпродспожислужбою
Безпосереднiй огляд Посадовi особи Головного
об'скта
держаtвного управлiння
ветеринарносанiтарного контролю
та нагляду
Видача вiдповiдного Посадовi особи Головного
ветеринаtr)ного

документа або надання
заявниколli вiдмови у
видачi вiдповiдного

управлiння

ветеринаt)ного
документiе

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги

30

Загальна кiлькiсть днiв (передбачена законодавством)

з0

Прuл,limка: У'лtовнi по:значкu: В - BLtKoHy€; У - бере учасmь; П - поеоdilсуе,.
3 - заmверdж:уе.

1-

ЗАТВЕРДЖЕНС)
наказ Головного управлitlня
Щержпродспо}кивслужб и
в lvlиколатвськiй областi

Перелiк вiдповiдалы{их осiб Головного управлiння
Щержпродспоживслужби
в Миколатвськiit з питань видачi документiв дозвlльного характеру:
ветеринарнi свiдоц,гва форми м 1, 2; мiжнароднi ветеринарнi ..рr"фi*ur"
(для краiъ снД - ветеринарнi свiдоцтва
форми м a, J\ъ м 3) - np"
перемiщеннi за меж:i Украiни; ветеринарнi свiдоцтва (для Украiни форми
',
м 1, Jtгч 2) - при перемiщеннi за межi територiI ABToHclMHoT РеспублiкЙ
Кр"r,
областей, tvticT Киева та Севастополя,
районiв, MicT; ветеринарнi довiдп" ,u
ветrэрццaрно-санiтарнi паспорта на т]варин
Jъ
зlл
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6.

7.

Найменl,вання
району

представник Головного управлiння rщерж"родс"ож""сrrужо"
в Миколаiвськiй областi

Сецько Олена Володимирiвна - начаrrь,ни- Аф).r"*-*"мiжрайонного управлiння Головного управлiння
_держпродспоживсцужби в Миколаiвськiй областi
Баштанськиii
Сакара Сергiй Iванович - заступник на\I€IJIьника
управлБня начаJ'IЬFIик вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноi медицини Баштанського районного
управлiння
головного управлiння !ержпродспожйtвслужби в Миколаiвськiй
областi
Кравцова оксана Анатолiiвна - головнlай спецiалiст вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
Баштанського районного управлiння Гrэловного
управлiння
,щержпродспоживсJIужбlt в Миколаiвськiй област,i
Березанський
Жучков BiTa-lriй Григорович - головний спецiаriсБйlлу
rбезпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
Березанського мiжрайонного управлiння Головн<lго
управлiння
,ЦержпродспоживслужQи в Миколаiвськiй областi
Березнегуват,ський -Рисан Олександр Степанович - заступник нач€L,Iьнrпа ynpaonin*
-- начальник вiддiлу безпечностi харчових
продуктiв та
]ветеринарноТ медицини Снiгурiвського мiжрайонного
,управлiння Головного
управлiння !ержпродспоживслужби в
]ииколаiвськiй областi
Братський
JКривiцький Андрiй Васильович - головн"й сп"цiа,"iс"
"iддiпу
безпечноСтi та якосТi харчовиХ пРодукт,iВ та ветеринарноi
Iч{еДИЦИНи Сланецького ллiжрайонного
)чправлiння Головного
Jrправлiння Держпродспоживслужби в ]ИиколаIвськiй областi
веселинiвський
Слабенко Альона Петрiвна - головний спецiа,"iст
(]езпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi "цлrу
медицини
IJознесенського мiжрайонного управлiння Головного
управлiння
]fержпродсцоживслужби в Миколаiвськiй областi
вознесенськрtй
Iiуц Ольга ЮрiIвна - головний спецiалiст
"iддiпiОезrrеоrосri
)(арчових продуктiв та ветеринарноi меiцицини
Вознесенського
плiжрайонного управлiння Головного угIравлiння
,]Iержпродспоживслужби в Миколаiвсысiй областi
Арбузинськлrй

8.

ВрадiiЪський

9.

!оманiвський

10.

сланецький

ll

вiтовський

|2.

казанкiвський

l3.

Кривоозерс:ький

|4.

миколаiвсt,кий

ХатееВ Вадим днатолiйович - головний спецiалiст вffiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветэринарнот медицини
вознесенського мiжрайонного управлiння Головного
управлiння
!ержпродспо}Itивслужби в Миколаiвсr,кiй облас.гi
Затхей Руслан Миколайович - начаJIьник Кривойрсъкого
мiжрайонного управлiння Головного управлiння
щержпродспоживслужби в Миколаiвсл,кiй областi
Кривохижа Лариса йосипiвна - головний спецizuriст вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та вет(эринарнот медицини
Кривоозерського мiжрайонного управJtiння Головного
управлiння !ержпродспоживслужби в Миколатвськiй областi
Голинський Микола Грлtгорович - голOвний спеrцiа-гriст вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
Кривоозерського мiжрайонного управJliння Головного
управлiння !ержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
рудковська Тетяна Михайлiвна - засту]lник нача'tьн"пu.IначаJIьник вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноi медицини Первомайського мiжрайонного
управлiння Головного управлiння !ерlкпродспоживслужби в
миколаiвськiй областi
CoKorIoB Андрiй Михай-ltович - начаJIьгrик Сланецrю.о
мiжрайонного управлiння Головного у-правлiння
Держпрgлспоживслужбlл в Миколаiвськiй обласr,i
Щанiлов Олександр В'ячеславович - зtlступник ,uuarr"rrna
управлiння - начfu,Iьник вiддiлу безпечlностi харчових продуктiв
,та
ветеринарноi медицини Вiтовського районного
управлiння
головного управлiння !ержпродспоживслужби в Миколаiвськiй
,областi
ЧорновоЛ Наталiя Володимирiвна - головний спецlа"iс, Ыддrrrу
tбезпечностi харчових продуктiв та ветс)ринарнот медицини
Новобузького мiжрайонного управлiння Головного
управлiння
,цержпродспоживслужбрt в Миколатвськiй областi
13атхей Руслан Миколайович - начальник Криuоо].рс"-.rю
мiжрайонного управлiння Головного уIIравлiння
,щержпродспоживслужби в Миколаiвсь.кiй областi
JКривохижа Лариса Йосипiвна - головний спецiалiст вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
J{ривоозерського мiжрайонного управлiння Головного
;rправлiння Щержпродспоживслужби в ]ииколаiвськiй областi
l-олинський Микола Григорович - голо-вний спецiалiст вiддiлу
(jезпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi
медицини
l(ривоозерського мiжрайонного управлiння Головного
;чправлiння Держпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
Ilашак олег БорисоВич - головний спецiалl"' uiдIrл/
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
I-Iовоодеського мiжрайонного управлiння Головного
управлiння
l]ержпродспоживслужби в Миколаiъськiй областi
I(ириллов Андрiй Анатолiйович - головний спецiаtтiст вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарнот медицини
FIовоодеського мiжрайонного управлiнlля Головного
управлiння
fIержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi
I(узьмiн BiKTop Вiкторови., Но"оФr*-*о
"ачальrЙ
плiжрайонного управлiння Головного
управлiння

-
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Новобузьки:й

l6.

Новоодеськt.tй

17.

очакiвськlлй

18.

Первомайсlький

19.

Снiгурiвський

20.

м. Южноул:раiнськ

21

м. Миколаiв

Держпродспоlкивслужби в МиколаiвськiЙ
Страдоп,tс ький олексанлР Григоро"rлч Новоодеського мiжрайонного управлiння Головlлого
управлiння
.Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй облас.гi
Височанська Лiлiя Юрiiвна - головний спецiалiс,г вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
Новоодеського мiжрайонного управлiння Головного
управлiння
!ержпродспоживслужби в МиколаТвськiй обпас-гi
Ганус JIюдмила Анатолiiвна - засiуп""к ,аr"аrr*,и-а
у"оа"лt-rн"
- начальник вiддiлу безпечностi харчових проду,ктiв та
ветеринарноI медицини Березанського мiжрайонного
управлiння
головного управлiння Щеря<продспоживслужби в Миколаiвськiй
областi
flзюба олена АнатолiТвrrа
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарнот медицини
первомайського мiжрайонного управлiння Голоl]ного
УПРаВЛi llНя Держпоодспожи вслчжби в'I\,[rzKo пяiрп rтг.i ri пб пq
Jlисак Валентина Юрiiвна - головний спецiалiст вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
нiгурiвського мiжрайонного управлiння ГолЬвного
управлiння
ДеРЖпрОдспоживслyжби в МиколаТвськiй пбпяст.i
lIаталашенко'l'етяна BiKTopiBHa - заступник начальника
управлiння - начаJIьник вiддiлу безпечностi харчових продуктiв
,га
ветеринарноi медицини Арбузинського мiжрайонного
,управлiння
Головного управлiння Щержпродспо)йвслужби в
.миколаiвськiй областi
.JleyнoB Uергlй Вtкторович - Головний спецiалiст вiддiлу
15езпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
]ИиколаТвського мiського управлiння Головного управлiння
,цержпродспоживслужби в Миколатвськiй областi
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