зАтвЕрд,)(Ено
Наказ Головного управ.ltiння
ýе рж прод,с tlo} I tи вслуNсб и
в lr{ иколаj вськiй облаr:тi
вiд,

Tl{

{ ý..&ig?M,I л| i* эU 3ý

ф

повА I нФорI иА_цI ЙI { А кА] р,гкА

Вида ча пr iж на роднI tх ветери lша р } I и х с:е рт,ифi Ka.l,i в
(д;rя краТн С} Ц * BeTepllнapнlrx r;вiдоц"rв форпrи ЛЪ 1, Лil 2 та Л} 3)
при перемiщеннi заt * teнt:i Укра'[ rrи

(ваймсвувалия



суб'екв нашннл алмiнiстрrпзноl послуги)

I rrформацiя rrpo суб'скга надания aдlrrirricTpa,TrrBttoТ по(лугI l
I.

Мiсцезнаходж ення

суб'скта

надання
адмiнiстратллвноТ lтослуги

реквiзи,ги розмiшценi

на

ýерNtпродспож ивслуж би

в

Головного
областi в

розлiлi

веботс,рiнцi

управ.пiння
h4иколаiвськiй
< fiiяльнriсть>

< Адмiнiстрагивнi 1.I 0слуги)) зit адрес()ю

http:/ / dpssmk.gov.ua

)

I нформацiя щодо реж иму

роботи суб'екта надаýня
адмi

3.

н i

crpaTltBHoT послуги

Телефонiфа;кс (довiдки),
адреса електронноi пошти
та
вебсайт суб'екта
надання адмiнiстративноi
посJI угI {

Реквiзити розмiuцtэнi
Головt,lого

Закони YKpaTHll,

в

вебстсrрiнui

управпiння
I \ 4иколаiвськiй

,Щерж продспож ивслуж би
областi в роздiлi < < l3в'язки з | ромадськjiстю>
< < Адресш> за адресоlо * http :l/ dp l;srnk, gov. ua

HopMtaTlrBHi aK,rlt, якиt!I } l регламеI lту€
т ься
адм iHicTpaTи в[ tоi псlслуги
4,

на

наданнrI

Закон Украiни кПр,э ветеринар] :tу медиtlинуD
(статгi 32,99).

Закон Украiни < П,ро дозвiльrtу сиетему у
сферi господарськоl[ дiяльностi> , (частина
третя cTaTTi 2).

Закон УкраiЪи < I lpo Перелi;к документiв
дозвi.llьногс характеру у сферi господарськоТ
дiя.llьностi> .

З* ""

Ур"lЪ,

пOсJlуги) (стаття
5.

l,Пр.

8).

адЙЙФ"r"* ,

i

Акти Кабiнету MiHicTpiB Постансlва Кабiнеqу MiHicTlliB Украiни
вiд 21.1 1.201З .tф 857 кПро :} атвердж ення
УкраТни
Порядк;r видачi ветс,ринарних д()кументiв> .

Постансlва Кабiнет,у Мiнiсцliв УкраТни
вiд 09.06,20l1 Jtlg 641 < Про :] а,твердж ення
перелiк.у платн} I х ад,мiнiстратив} I их поOлуг,
якi надалоться f,ерж авною служ бою з пштань
безпечностi харчов.и.к продуктiв та захисту
спож iлвiлчiв, 0рганаrчI и та уст} новами, що
напеж аl] ь до сфери iT управлiння, i розмiру
плати за ix надання)) i(зi змiнами).
6,

Акти центральних органiв Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
вико} rавчоi влади
продовOльства Украiни вiд 0i.Oi} .2014 } lb 288
uПро затвердж ення Правил заlroвнення,

зберiгання, списання

докумеttтiв

ветеринарних

та вим.ог до ix сблiку> ,

який

заресстровано в Мiнiстерс,гвi юстицiТ
УкраТни 03.10.20l4 за ЛЬ | :'.02125979 (зi
змiнами).

1

Акти мiсцевих

органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отриманшя адмiнiетративноi послуги
8.

Пiдстава для одерж ання Пiдтвердж ення Еlетеринарносанiтарного
адмi

н i

страти Bltoi пOсл,yг} r

стану товару i благополуччя мiсцевостi його

пOходж Ення.
9,

Вичерпний

перелiк
докумеHT1B, необхiдних
отри} lання
для
адмiнiсlративноi послуги,
а також ýимоги до них

1.

Змва на

отрим€
lння

послуги пода€
т ься

електроннiй формi.
2.

адм:iнiстративноi
.в плtсьмовiй, уснiй ч!t

Ветеринарнi документи

спосiб
документiв,

необхiдлlих
отримання

коли

уrlовнOваж ених

ýерж продспсж ивслyкбою.

Порядок та
по.щ&ннJI .

(у разi

вантаж розподiляетьOя на части;ли,);
3. Експертнi виснiовки акредитOваних

лабораторiй
10.

для

ýокументи, подаюты)я в однOму примiрнику

особист,о суб'ектом

го(lпсдарюваннrl

(KopiBH1.1KoM юриди,чноi'

особи, фiзичною

особоюпiдприемцем)
ним оссrбою,

l

або

уповноваж еною

l4.

Резулы,ат

Вкдача вiдповi,цlrого

надання
адмiн iстрати BHoi послуги

докумý} I та.

15,

Способи

отримання
вiдповiдi (результату)

Факт lэтр} I мання lI oKyMeHTa

16,

Примiтка

Видача (вiдмова

вэтеринарного

дозвiльного
характе] ру засвiдчу€
т lrся особис,гим пiдписом
KepiB} I } t,Ka юридлrчноi особи, фi:личноi особи
пiдприсмця або уп:овноваж еноi ним особи
при пр!здlявJlе} tнi дtOкумента, цо засвiдчуе
його осr:бу, та докулуI t} нта лро в} tесення плати
за його видачу.

у видачi,

перtэоформлення,

анулювlлння) вете] эинарних локументiв

здiйснrcrсться вiдповiдtло до Заltону Украiни
< про дозвiльну систему у сферi

господарсь,коi дiяльностi>

з

урахуванням
особллlлlостей, визначених Заксlном УкраТни
кПро ветеринарну I чtедицину).

ЗАТВЕРД} ШНО
родсlпо} кивслуэл:би в
миколаiвоь,кiй област,i
вiд
Ns &LпýOfl

ýерж

п

lxlLАaa{

тиI I овА I нФо рмАцI йI I А кАl] ,гкА
Видача ветерлI нарних свiдоцтш { для Украirrи ,форпrи Л! 1 та Л! 2) 
пр} r шереlriщеttнi за пtеrкi T,eplrTopii Автопопrноi l} ecпy,бlriKlr Кри rvt, областеit,
пticT KrteBa та СевастошOля, paiioнiB, мiс,г
(KpiM ХарЧових продуктiв тваринlltого тs рослинного пох{ )дхtення для
спож ивац I rя л I одн lloto)
(назва аамirliстрагивноi послуглti

(наiiмýýування оуб'сюа надýнtlя алмittiстрlтлtвпсti

lttlсr;rугпл)

I rrфорпrаuiя про субОскт: надан Hrr адпrirriстра,гI лвll оi послугlл
1.

Мiсцезнаходж ення

суб'екта

надання
адмiнiс,гративноТ пOслуги

Реквiзи:ги розпtiuдсlнi

Головного

на

управлiння

в h{ иколаlвськiй
роздiлi < ,Щiяльнiсть>

fiерж продспож ивслу:ж би

областi в

вебсторiнцi

кАдмiнiстративнi пOслуги> з{ l адресою

http:/ / dpssmk.gov.ua
,,

3.

Вiдповiдно

до

_правил внутрiшнього

I нформаuiя щодо реж иму
роботи суб'екта надання
адмiнiстрати вноТ гrослуги

трудового розпорядк,у.

Телефон/ факс (довiдки),

Реквiзи,ги розмiuдс:нi

адреса електрOнноi пош,ги
та вебсайт суб'екта
надання адмiнiстративноi
послуги

Головного

на

вебсторiнцi

управлiння
I r{ иколаiвськiй
ýерж продспож ивслу:ж би
областi в роздiлi < < l} в'язки з громадськiстю))
< < Адреса> > за адресою * http:/ / фsismk.gov.ua

в

Hop* raTltBHi акти, яки} I н регламеI { туетьOя наданнrl
адмiн iстративноi посл} ,гlл
4.

Закони Украiни

Закон } rкраiни кПро ветеринарl{ у медицину)}
(cTaTTi 'l2,99).

Закон Украiни кПро дозвiльriу систему у

сферi госпOдарсько] i дiяльнос,тi> (частина

третя статгi 2).

закон Укратни кI I ро Перелlс документiв

дозвiльного характеру у ctPepi господарськоi'
дiяльностi> .

Закон Украiни кПро

адщiнiстративнi

послуги)> (стаття 8).
5.

Акти Кабiнету MimicTpiB Постанова Кабiнет,у MiHioTpiB Украiни
вiд21.1t.2013 } l9 8j;7 кПро затвердж ення
Украiни
Порядк:у видачi ветер} tнарних документiв> > .

Постанова Кабiнеr,у MiHicTpiB Украiни

1

вiд 09.C} 6.20i
м 641 кПро затверд} кення
перелiк:у платних адмiнiстратI { вних послуг,
якi над,аються ,Щер){ аtвною слу> lсбою з питань
безпечностi харчовиlх продуктiв та захисту
спож ивачiв, органаI ии та усlзновами, що
належ ать до сфери Tr управлirtня, i розмiру
плати за Тх н,адання)) (зi змiнамлr),

6,

Акти центрагI ьних органiв
виконавчоТ влади

Наказ MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та
проflовольства Украi'ни вiд 01.08.20l4 М 288
кПро затвердж ен] lr1 Правил заповненнrl,

зберiга;ння, списання
документiв та вимOг до iх

ветеринарних
r> блiку> , який
зареестрOваI { о в MirricTepc:TBi юстицiТ
Украi'ни 03.10.2014 за Ns | 202125979 (зi
змiнами).

1

Акти мiсцевих

органiв
виконавчоТ влади/ органiв

мiсцевого
самOврядування

Умови отриман
8.

Пiдстава для одерж ання Пiдтвердж ення rветеринарн:осанiтарного
адмiнi стративноi посJI уги
стану товару i благ,ополуччя м.,сцевостi його
походж ення

о

Вичерlтний

перелiк
дtlкумеilтiв, необхiдних
стримання
для
адмiнiстративноТ послуги,
а також вимоги до них

l. 3аява

на oтрrllltання

адлriнiстративноТ

[ ослугI .I ilодасться в письttоlliй, уснiЙ чи
електроннiй формi.

2. Ветеринарнi документи

таlабо коли
частини).

(у

наявностi
BaHTi} ж розгrоцiля€
т ься на
1> азi

Експертнi висI { овки акредитованих
лабсэраторiй,
уl] овноваж ених
3.

I 0.

Порядок та

спосiб

ýерж продспож и вслу ж бою,
ýокументи, I I одаютъся в одно} чtу примiрнику

подання

дOкумен,гiв,

необхiдних

для
отримання
адмiнiстрати внOТ послуги

особисто

суб'ек,том

господарювання
(KepiBHlrKoM юриди.rноТ особ,п, фiзичною
особоюпiдприсмцем) або } пэв} lов8,ж еною
ним особою.

,Щокумект1.1

мож уlгь бути

надiслаlлi

рекONI е} I дованим лис] гом з оI 1ис(} м вкладення,

при цьому пiдпис заlrвника (фi:lичноi особи
пiдприепtця) та уповноваж еноi нкм особи
засвiдчуеться нотар,iально.

I l.

Платнiс,гь (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
пOслуги

у
11.1

Нормативноправовi

на

пiдставi

Платно"

7азl плаmносml:

llocTaHoBa Кабiнету Мiнiсqэiв УкраТни
яких вiд 09.06.20l1 л9 641 < Про ] затвердж ення

aKTlt,,

стягусться плаl,а

перелiк;ч шлатн!{ х адtмiнiстративних послуг,
якi над;tються fiерж :авноI о служ бою з питань
безпечностi харчових пролуктi.в та захисту

спож ивачiв, орган€}N{ и та установами, що
належ &lгь до сфери iii управлiння, i розrолiру
плати зtt iх надання> .

,.1,2.

1

1.3.

12.
13.

Розмiр

та

порядOк
внесення
плаги
(адмiнiстративного збору)
за
платну
адмi нiстративну послугу

Розрахунковий ракунок Плата зараховусться

до

вiдповiдного
раху} I I { iи, вiдкри.гi в органах

для внесення плати

бюдж ет,у на
казначейства

Строк

надання
адмi нiстративноi послуги

Не пiзнiше HilK через мiсяць з

Перелiк пiдстав

Недо,тркмання ветеринарrлосанiтарних
заходiв, передбаrених зак:онодавствоttt;

для
вiдмови
наданнi
адмiнiстративноi пOслуги

у

дж и

надхOд} кення докуме,нтiв на роз гляд.
1.

ускладЕtення ешiзо,отичноТ ситуацii на
вiдповillнi й тер иторii, по:гуж нос Ti (об' eKTi} .

2.

Немож ливiсть безпосереднього огляду

об'скта держ авного ветеринарносанiтарного
коI "I т,рOJI ю та нагляду,
З.
1

Вiдсl,тнiстъ

документаJI ьного
пiдтвер,пж ення епiзоотичного благополуччя
мiсцевостi походж $ння та ветеринаDно

санiтарного стану об'ектiв; iвiдсутнiсть
rrеобхiдноI ветеринарноТ оброеK} i Tвapиtr,

Тх

карант} iнування, вjLдповiдних дослiдiкень

в,исновку.
вiдповiдного I lетеринарног0

таlабо експертного
14.

Результат
адrr.лi

нiстрати вноТ

надання
п

осJlуги

Видача

:

докуI uента.

Факт отримання дOкумента

15.

Способи

0тримання
вiдповiдi (резу.пьтату)

дозвiльного
характеру засвiдчусться особис,тим пiдписом
керiвника юридичноi особи, ф Lзичноi особи
пiдприсlпtця або у] ] oвноваж енlri ним особи
при пред'явленнi ,ц{ )куh{ ента, що засвiдчус
його особу,,та документа про в.цесення платI .t
за його видачу.

16.

Примiтка

Видача (вiдмова

у видачi,

переоформлення,

анулюпrання) вете)ринарних документiв

здiйсннэсться вiдпсlвiдно до За.кону Украiни
сферi
дозвiлъну систему .
господарськоТ дiя"пt,ностi> з урахування] чt
особливостей, визна.чених Закэношt УкраТни
,.Про ветеринарну м(эдицину).

опро

у

зА,I вЕрд)rшно
Наказ Голоlвного управлiння
ýерж продс] пож иsолу> r:би в
МиколаТвс:ь кiй област:.

BiaJ!/ .

фцщ?021

Ng

{ &\ ýQfl

типовА lнФормАщI и} [ А кАlI гкА
Видача ветеринарноТ довiдкlr  при перемillдtэннi в ме} кпх району
(KpiM харчових продуктiв твариýt{ ого та рослннног0 похl)дж ення для
спож ивання лlодиноrо)
(HiBBa tшмi BiwpaтlBHoi послугн)

Головне управлiння ýерж продспOж ивслуж би в N{ иколаiвськjй областi
(найменуванttя субскта llаданlш адлtiнiсгрirruвлtоi псlелупt)

I нформаuiя про суб'скта надапня адмiнiстра,гивноТ пOс.пуги

l

Реквiзrt:ги розмiшlеlнi

Мiсцезнаходж ення

Головного

суб'скта
адмi Hi

надання
стративвоi пOслуги

на

{ ер;кпродспож } lвслу;ж би в
областi в
роздiлi

вебсторiнцi
управлiння

h{ иколаiвськit"л
< ,,Щiяльнiсть>

кАдмiнiстративнi пOслуги)> з€
t адресою
http:/ / dpssmk.gov.ua

)

I нформаuiя щоltо реж иму

роботи суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

3.

Реквiзи,ги розмiпдсlнi

Телефон/ факс (довiдки),

на

вебсторiнцi
'управлiння
в
Ь{ иколаТвськiй
f;ерж продспож ивслyж бlil
облаотi в роздiлi < < Зв'язки з грOмадськiстюl>
кАдреса> за адресоло * http:l/ dp:lsmk.gov.ua

Головного

адреса електронноi пошти
та
вебсайт суб'екта
надання адмiнiстративноi
послуги

HopMaTrlBHi акти, я ки llt} l регламеI lтуеть{ эя Еадан нr]
4,

_

Закони Украiни

1* * I y Г__

i Закон } 'краТни
(cTa,iTi ',\ 2,99).
i
i
|
|

кПро ветеринарI { у медицину)

Запон Украiни uПро дозвiльн:у систему у
сферi господарськоli дiяльностi> (частина

третя cTaTTi 2).

l

Закон УкраТни < ГI ро Перелirс документiв
|| лозвiльного характеt} у у сферi ] :осподарськоi
|

i1

l дlяльностl)),

Закон Украiни uПро

адlltiнiстратлtвнi

послуги> ) (стаття 8).

Акти Кабiнеry MiHicTpiB Постансlва Кабiне,т;r Мiнiсцliв Украiни

вiд 21.11.2013 Ng 857 кПро :tатверд} кення
Порядку видачi ветеринарних дtlкументiв> .

Украiни

I looTaHclBa Кабiне,qr MiHicTtrliB Украiни
вiд 09"0t5.20l1 Jrlg б4l < Про :lатвердж ення
перелiк;r платних а.дмiнiстративних fiослуг,
якi нада,tоться fiерж а.вною служ бою з питань
безпечностi харчовиl{ продуктiв та захисту
спож ивttчiв, органами та устlновами, щ0
належ ать до сфери iT управлiння, i розмiру
пJrати зсt iх надання)l tiзi змiнами).
б,

Акти центраJlьних органiв
викоI I авчоi влади

Наказ .MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та
продовOльства Украiни вiд 01.0l} .2014 Jф 288
кПро затвердж ення Правил заповнення,
зберiгання,
r} етеринарних

списання
та вимог до ik облiку> ,

документiв
зареесц)овано

в

якиГt

Мiнiстеро,гвi юстицiТ
Украilли 3 ж овтня 20] ,4 р. за Ns 1202125979 (зi
змiнами),

1

Акти мiсцевик

органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого
саI uоврядування

YMoBlt отриман я адмirr icTpaTиBl{ oT пtослуrи
8.

Пiдстава для одерж ання Пiдтвер.цж ення ветеринарнэсанiтарного
алмiнiстративноj пOслуги

стану :говару i благошолуччя мiсцевостi його
похOдж ення

9.

Вичерпний

перелiк
докумен,гiв, необхiдних
отримання
для
адмiнiстративноi послуги,
а також вимоги до них

Заява

на

стримання адмiнiстративноi
послуги подаеться ,в письмовiй, уснiй чи
1.

2. Ветеринарнi доку} dенти

(у разi наявностi

таlабо коли ванта,ж розпо;liляеться

на

частини,);
3.

Експертнi висЕtовки

лаборат,орiй,

10.

акредитованих

уrtoвноваж ених
продспож
ивслyж
б
ою.
ýерж
спосiб ýокументи, подають{ ] я в одному примiрнику
документiв, особист,о суб'сл:том го()подарювання
для (KepiBHl,rKoM юриди,чноТ особи, фiзичною
особоюпiдприемцем) або yповновФкеною

Порядок та

подання
необхiдллих

:::* ::i

.

,ii:,;j

отримання
адмirriстративноi послуги

ним осOбою.

{ oKytvte,HTlt

мож уть бути

надiсланi

РеКOМеНДОВаНИМ ЛИСТОМ З ОПИС,ЭЬ{ ВКЛаДеННЯ,

при ць()му лiдпис заявнLtка (фiзичноТ особи
пiдприс:мця) т,а угtс| вноваж €н сrТ ним особи

засвiдч,уеться rloтарittльно.
11.

llлатнiсть (безоплатнiсть)

Платно

надання адмiнiстративноТ
посJ] уги

Ур 7азl плапlносrul:
11.1

Нормат,и вноправовi ак.ги,

на

пiдставi

яких

стяryеться плата

Постанова Кабiнет,у MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 09.Ct6.2011 лр 1!zll кПро затвердж ення
перелiк,у платних адмiнiстратI lвних послуг,
якi надiлються fер)(сtвною слуrrсбою з питань
безпечностi харчових продуктiв та захисту

спож ивачiв, органаt{ и
наJI ех(вть

та

ус.I ,ановами, що

до сфери fi управлittня, i розмiру

плати за iх надання)> ,

l| .2.

Розмiр

та

пOрядок
внесення
пJI ати
(алмi нiстративно го збору)
за
плаТНУ

алмiнiстративну послуry
l1.3.

Розрахунковий рахунок Гlлата зарахову€
т ься д0 вiдповiдного
для внесення плати
бюдж ету на рахунки, вiдкритi в органах
казначейства

t2.

Строк

надан} lя

адмiнiстративноТ послуги

t3.

Перелiк пiдстав

вiдмови у

адплi Hi

для
наданнi

стративноТ послуги

Не

пi:знiше

нiж через

ж нтiвнарозrчд
1.Недотримання

мiс:яць

з

дати

ветеринарносанiтарних

заходiв, передбачrэних

заI (онодавствоI и;

ускJI ад} rення епiзоотичноТ ситуацiТ на
вiдповiднiй територiiГ, поryж нос:тi (об'сктi);
2.Немсlж л1,1вiсть безпосереднього огляду
об'екта держ авного ] зетеринарн осанiтарного
контрOjI ю та нагляду;
3. Вiдсутнiсть

документального
шiдтвердж ення епiзсlотичного благополуччя

мiсцевсlстi походж ення та ветеринарно
санi,rарного стану об'ектiв; вiдоутнiсть
необхiдноТ ветеринарноi оброеiки тварин, Тк
ýерqцтlrнування, вiiдповiдних дослiдж ень

r,сrlабtr ексrтертного BI { cHoBKy.

l4.

Резуль,гат

надання

адмiнiстративноi послуги
15.

Сгtособи

отримання
вiдповiдi (результату)

Видача ветеринарнсli довiдки.

Факт отримання iцокумента

дозвiлъного
характеру засвiдчу€
: т.ься особисrим пiдписом
KepiBHllKa юридично:i особи, фiзичноi особи
пiдприс:мця (фiзичноi
або
упOвноваж еноi ним особи при пред'явленнi
дскумента, що зас;вiдчус йоl.о особу, та
локуме] i{ та пр0 вI ;есення плати за його
видачу.

особи)

16.

Примiтка

Видача (вiдмова

у видачi,

перзоформлення,

ануrrювання) ветеринарних

докуlrлентiв

здiйснкlеться вiдповilдно до Закону УкраТни
< < Про дозвi.ltьну систему у
сферi

з урахуванням
особливостей, внзначених Зак< lном Украihи
кПро ветеринарну ý{ е)дицину).
господарськоi дiя.шьностi> >

:,

,* ;'

i| il

;I

'

..:{ ;

_

ЗАТВЕРД} I ШНО
Наказ Головного управлiння
.Щерж прод,спож ивслух;би в
миколаiвськiй областi

вiл} 4

Фцщ_* 2021

}{Ь

rj 35оя

ТИПОВА I НФОРМАЦI ЙНА КАР,ГКА
I } лtда.tа BeTepиHapHocattiT,apнol,o шдспорта lra TBapI tHy
(иазва алvirriстратилlноi послуги)

Головне управлi ння fiерх< продсlrож ивслуж би в ý4иколаТвськ.iй областi
(иаfi менування

суб'tкга нiцання

tзL,,LчiHigtparrlBHoi

послуl,и)

lнфсlрмацiя гrро суб'екга надfl ннifl адпrirriстра,тивноТ послуги
1.

Мiсцезнахсдж ення

суб'екта

надання
адмi HicTpaтltBHoi поспуги

Реквiзи,rи розмiudенi
Головнlэго

на

веботорiнцi
управлiння

в ý4иколаiвськiй
роздiлi < < ýiяльнiсть>

fiерж пр,одспож ивслуж би

областi в

< < Адмiнiстративнi пOслугиD
http:/ ldpssmk.gov.ua

зit

адресою

,|

lиформацiя щодо реж иму вiдповiдно до правил внутрiшнього
робо,ги суб'скта надання трудового розпорядку.
адмi Hi стративноi послуги

3.

Телефонlфакс (довiдки),
адреса електро} tноi пошти

Реквiзити розмiщtзнi

Головного

на

вебсторiнui
управлiння

суб'скта !ерж продспо} кивслуж би в } ,{ иколаiЪсъкiй
надацня алмiнiотративноi областi в роздiлi < < Зв'язки з громадськiстю> >
послуги
кАдресо за адресою * http:/ ldpl;srnk.goy.ua

та

вебсайт

Норматшвнi ак,гlr, якиiлl} t реглапlент} етьiсff надашнrr
адм iнiстративноТ послуги
4,

Закони УкраТни

Закон Украiни кПро ветеринарjlу медицину> >
(cTaTTi 32,99).

Закон Украiни < Про дозвiлыry систему у
сферi госяодарськоi дiяльно< lтi> > (частина
третя с,гаттi 2).

Закон УкраiЪи < I lpo Перелi,к документiв
дозвiлъного характеру у сферi господарськоi
дiяльностi> l.

Закон Украiни ,< Про

поелуги)) (стаття 8).

аlшiнiстративнi

5.

Актк Кабiнету MiHicTpiB Постансlва Кабiнет;r MiHicTlliB УкраiЪи
вiд21.11.2013 J\ g 857 кПро :втвердж ення
Украiни
[ I орядк;r видачi ветеринарних дrlкументiв> .

Постансlва Кабiнет;у MiHicTlliB Украiни
вiд 09,06.2011 Ng 641 < Про :rатвердж ення
перелiцg платних ад,мiнiстративних посJlуг,
якi надаються ýер} кавною служ бою з питань
безле.lностi харчов.иlк продуктiв та захисту
спож ивttчiв, органаrylи та устi} новами, що
наJI еж а] ,ь ло сфери ii управлiння, i розмiру
плати за iх надання), t[ зi змiнами).
6.

Акти центральних органiв Наказ ,MiHicTepcTBa аграрноТ подiтики 1а
виконавчоТ влади

продовольства УкраТни вiд 01 .0lt.2014 Jф 288
< < Про :затвердж ення Правил заповнення,
зберiгання, списання ,ветеринарних
документiв та вимог до ix облiку> о який

зарессц)овано

Украrни 3 хtовтня
змiнами).

Е

Мiнiстерс,гвi lоотицii
20lL4 р. за Ж 1202125979 { зt

AKTlt мiсцевих

органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого
самоврядуваннrI

YMoBlr 0тримання адм
8.

Пiдстава для сдерх(ання
адмiнiетрати вноi послуги

irr

icTpaTlrBHoT послуги

Заявник повинен :забезпечити створения
мож ливостi для безпосереднього огляду
го Еlетеринарн сýан iTapHo го
контролю та нагляду.

об' екта держ авн
9.

10.

ВичерпниЁt

перелiк
докумевтiв, гrеобхiдних
0тримання
для
адмiнiстративноi пOслуги,
а також вимоги до них

Порядок та

спосiб
документiв,

подання
необхiдних

Заява

о

на

отримання адм,iнiстративноi
пOслуги подаеться ,в письмовiй, уснiй чlt
1.

електроннiй формi.
2.

Flаявнiсть необ;кiдrrих

ветеринарних
обробок, резуJlьтатiв вiдповiднл:х дослiдж енъ
(у разi перемiщення у меж ах Украiни) або
експерт} iих висновкiв (у разi екс:порry).
.Щокументк, подають(] я в одному примiрнику
особист,о еуб'сктом гос:подерювання

для (KepiBHllKoM юриди,чноi

отрима} iня
адмiнiстративноi послуги

особоюпiдприсмцем)

особи, фiзичною

або

нипt особою.

ýокументи мож уть

уповноваж еною

бути

надiсланi
рекOме} { дованим лис,гOм з опис()м вкладення;

прн цъ()му пiдпис заявника (фiзичноi особи
пiдприс:мuя) та уповноваж еноТ } I иI ''I особи
засвiдчуеться нотарiаtгlьно,

1l.

Платнiсть (безоплатнiстъ)
надання адмiнiстративноi

llлатно.

пOслуги

Ур ,азi
l1.1

11.3.

12,

l3.

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни
яких вiд 09.Ct6.2011 Jф б41,1 < Про затвердж ення

} I орплативl"lоправовi акти,

на

пiдставi

стяry€
т ься

tl.2,

rutапtносmt.

гrерелiкlу платних a:rMiHicTpaTlI BHиx посJI уг,
якi надаютъся fiер)(сtвною слуzсбою з питань
безrrечност,i харчови:х продуктiв та захисту
опоlкивачiв, органа] vtи та ус] ,ановами, I 1{ o
наJI еж ать до сфери Tf управлirtня, i розмiру
плати за ix наданняD,

плата

Розмiр та

порядок
внесення
п\ ати
(адмiнiстративного збору)
за
платну
адмiнiстративну послугу

Розрахунковий
рахунOк
внесення
плж
и
для

Гlпата зараховусться

Строк

Не

надан} { я

бюдж е,гу на
казначейства

до

вiдповiдного
рахун.ки, вiдкри.тi в органах

пiзнiше нiж через мir:яць

з

дати

адмi нiс,гративноi посJI уги

надходж ення докумФнтiв на ро:tгляд.

Перелiк пiдстав

l.Недсlтримання ветеринарносанiтарних
заходiв, передбачеI tих за,конодавстI ] ом;
ускладнення епiзсlотичноТ ситуачii Еа

для
наданнi

вiдмови у

адмiнi cTpaT:ltBH оi

п

ослуги

вiдповiднiй теритоlriТ, поryж но этi (об'сктi);

2.

Немож ливiсть безпосеред} tього огляду

об'екта держ авногQ ветеринар} I осанiтарного
кOнтрOлю та нагляlýl;
З. Вiдсутнiсть

доI (ументалъцого
пiдтвердж ення епiзrэотичного благололуччя
мiсцев,эстi похOдж ення
ветеринарно

та

санiтарного стану об'ектiв:, вiдсутнiсть
необхiцноi ветвриttаlрноi обро(iки тварин, ix
карантинування, вiдповiдниl, дослiдж ень

таlабо експертного висновку.
14.

Результат

надання

адмiнiстративноТ lrослуги

Видача ветеринарносанiтарно го паспорта на
тварину.

lý.

Способи

отримання
вiдповiдi (результату)

Факт

отрI I I чI а] { ня l1oKyMeHTa дозвiльного
характеру заовiдчу€
т ься особис,гим пiдписом
KepiBttиKa юридичноj] особи, фi:зичноi особи
пiдприсмця (фiзиrчноi
або
уповноI } аж еноi ним особи lrри пред'явленнi

оооби)

документа, що засlliдчуе йоl,о особу, та

l6,

Примiтка

докуI \ .{ еI { та про
видачу.

в} { есення

видача (вiдмова

у видачi,

плi} ти

за

його

перrэбформлення,

анулювання) вете] р} lнарних

докуrлентiв

здiliснкlетъся вiдпов!дно до За,кону УкраI ни
uПро дозвiльну cplcTeмy у сферi
госпOдарськоТ дiяльностi> з урахуванням
особливостей, визнаrченлtх 3aKtlHoM Украiни
пПро ветеринарну I !{ с} дицину)> .

