ЗАТВЕРД] КЕНО:
Наказ Первомайськоi

N* lM,
I нФоriltАцI ЙнА кАрткА

,

.

..:

Видача пriж иароднпх ветерý ýарш кх сертифiкатiв
Jчь 1, Л} 2 r"a
(д.rrя Kpaiн СНд  ветервЕарпнх свiдоцтв форпrи
шрý пsремiщеннi за меж i Укрdiшх

J{ } 3}



(налва алнiнirrрапrвноi послуru)

медлlцнýи
первомаЁська районна д* рхtавва лiкарня ветершнарноi
(НtftмstlуýдхяI суб'с.кrа нчляхая a,mriнicTpвnrBяoi rювлуtъ)

I rrф"р* "цtr rrр } ,б';кт над* ýии týltillicTpaTKBilOT

мiсц"ж ахOдж екня

суб'схта
ilOслуги
} ладання адмiнiстратлrвкоi

Йборýrйй щод0 реж иму роботи
* у6'еоа ýадаýýя апмiнiсrративноi

ТБýБ/ факс

(довiлкя), адреса
елекl:роЕяоТ ýошт} t т& вебсаfiт

суб'еЬ

ПОСЛУ] ГI r

552'i7; Миколаiвська обltасть,

lvl,

Первомайськ, вул.. М. Демченко,8

трудового розпорядкуl
З 8.00до 17.00 понедiлокчетвер;
3 8.00до 16.00 п'ятниtи
Oбiдl* я перерва з 12.00 до L2.45

т./ факс: t05161) 75:,58

ццданllя адмiнiстративноi

llадац ня адмirl
t{ opga1rr6gi акги, якý} tн регламе} tlусться

iстtr} а,ги

BHoi

лозвiльног0 херактеру у сферr господарськоi

закояу Украrяи кпро адмiнiстраж вui
послугиu сг.8.

Акти Кабiнету MiHicTpiB Уфа'iии

ýs 857 кП,ро
затýердж еняя tI орядку видачi вgrериllрнцх
21 листопада?013р.

дOкумептшD;

Постаýова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вrл
09,06.20l I р. } ll!б41 "Про затверýкення
перепiху шl&тýих * дяiяiс"грамвки} i пос,пуг,,
якi * адаються ýерхспродспс} кивслlуж бою"
0рганами та установами, щ0 BxojцTb до
сферв Гi управлiння, i рзмiру плати за lx
ЁадfiI ня".

Акти шентрапъяих органiв вкконавчоi
вдади

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полi,тики та
продOвояьетва YKpaiHH вiд 01,08,i} 014p, } lэ
288 кПро затвердкення ГI равил заtI овненяя,
зберiган,ня спиýаннfi ýетеринарних
ях} tй.
докумеrrтiв та вимOг до ix облiк5,} ,
заре€
строваflо

в MiHicTepcTBi к} ýтицii

УкраТни 03.10.2014р. за

} "tlr

,

1202123979,

дкти мiсцевих органiв впковавчоi

вдадl оргвпiв мiсцевого
самоsрядраяня

Умови отри

frtашня aд* ri* licT,paTlt BHoi послуги

Пiдставадý одерж анfiя
адмiаiстратквноi послуги
Впчерпний шерелiк доtсументiв,
веобхiдЕих длs отрим8ýrrя
адмiнiстратявноi послугtr{ , а також
8имогк до ýих

П iдтвер;tхtення BeTep} lHapýoca} tiTapHoro

стану товару i благоtlолуччя мiсц,lвостi лiогg
пOходж енпя,

Змва ýе отри} dаýrrя адr,дiнiстративноi
поýлуги в пнсьпrовiй, успiй 1q елеrсrроrrвiй
1,

формi,
2. BeTepиBapнi локумеrrти

ý разiколи

вавтаж розподiляеться ка частинш);

1

3. Експервi висновки дерrriавннх
лабораторiй ветеринарноi медицкнN,

Порялок та спосiб ýOдаýня
доrсументiв, необхiýlих д!я
отриманýд_ 9д} { il| 9трамвноi постryги

Доум.rrи, подuються в

о,цному

примiрнику особисго суб'сrrrом
господарюваýня (керiвником lорнли,шlоi
особи, фiзнчною особою ; пiяприсrсчем)
або уповноваж е} lою нйм о,эобою,

ýоку.лrенти

MoiкI flýI :зgцi:t",l,

та
(фiзкчноi особи  пiýrрпwlи)
ним особи засвiдчусгься
уоо* по* ч,ж еноi
нотарiальпо,

'

каддння
Плашriсть (безапяаж iсть)
ослуги
ад:,ti нiстраrивноi п

Брr* """r* Б;овi

аюи, на пiдставi

яккх стяryеться I тлата

Кабiвету MiHicTpiB Yrrpa'iви вiя
09.06.2011р. ýt 64t кПро зgrвег,ýкспня
gдldiвigгратllвнl{ х ýосJryr,
перелiку ýлатнЕх
* * чrо"r* я ýерж продспоясцвr:rryж бOч
"* i
в)rOдять до
органами та ycTaHOBaI dH, що
п"лати заiх
* ý.р" ii управлiння, i розмiру

ЙЙоuu

ýадаlшя} ),
платн
Розмiр та rrорядOк внесепýя
ýлrгýу
(аямiнiстративноrо збору} за
аш*

irticTpaTllвHy послуry

вuеýеýня
Розрш< унковi рахунки для
плати

u* r* p"* "p* i свiдоrцва за

З! при перйщеннi

iЙ;;iйКi

надаиgя цдrп* iкiстративноi

Перлiк пiдстав для вiд,lовк у

пос;ryгв
наданвi адрriнiстраж вноТ

".

J,{ b

1,

? та

заме:п< i i/ краtЪи;

Ейменування отримyвача:

сдрпOу

С* "

формаr,л;g

ПЙg,* :"*

/ 22012500,

379q2030

Не пiзкiше xilк через мiсяuъ 1яатш
! розгляд,
надсодiкеýн,* документiв,в€

l . Недотрима} rlu вgтериперflФýа} I iтаршпt

заходiв, передбачени:,t законодз8ýтвом;
епiзоотичноi ситупчii на
усклаJI нення
ocTi ФO'stcTili
вiдповiдвiй територii, поryж н
2. Немож ливiсть

безпосердьоФ огпяду

о6'сrrа держ авноr0 Beтetr,нI { apu0
смiтарного контрояю та наrлfд/ ;
З.

Вцсупrierъ доку} rен:I аJьноI ý

,

блаrополуrчя
пiдтвершкеgня епiзоgrичногo
ýЕI
ерЕнарно
та
мiсцевостi похýл} ке} lttя
санiтарпого

9чI I

оý

q } j,уууr
€



,rа/ або експертнсго BKcKoBlql,

Бrу* * 'r * ,ня

а,tшiвiстративлiоi

Способи отрима} rýя вiдrrовiдi

Факт отримання документа дозвiльного
* чрЙ* ру засвiдчусться особrtстим
оlоби,
оЙ""о* * * piBHKKa юриличноi

* пiдприемця або
фiзичноi особи
особи rrри пре,u'явленнi
упо"Йч* * ноi ннм
йогэ ософ, та
докумектq що засвiдчуе
I шати за fiоrо
дску!dекга про в} I есенЕя

вшдачу,

B*
 uuu

(вiдл,tова у видачi, первоформлQнýЯ,

___,
Й* оu* кя) вчrернЕарч оо,ч1*
YKpdiHи
Закоrlу

здitснюстъс" uiдповiдно до
с,феРi
< rПро лозвiльну c} rýToMy у
ypaKytTI
E8M
з
господарсъкоi дiяльяостiя
Заrсовrrм Укршни
особливостей, визначених
кПро ветеринаршу мел1! вуL

* r+ .

j,._* .lE

Наказ П* рвомайсъкоi
держ авноТ лiкарнi
Т

rнФор

медицинлt

*

Вндtча BёTepKHapBI rx свiдоцтв (для YKpafHH форми ЛЬ 1 у Je 2)
АвтонопrноТ Республiки I (рии,
при
 ýеремiщеннi за меж i теркторii



областейп ruicT Киева та Севаgгополя, районiв, MicT
(KpiM харчOвI rх пролуrrriв тваринýоrо та рOслI lнцого походж ення
для сшож квання людиною)
(нввл a.nMiHicrpanrBlroi поWуrн}

lI ср вома ficbKa ра iio

п н

а дep} } taB} I :r

;r i

{ Hafi мек!,sаиgя c} ,ý'cKr* наддяпя

'"ф"р* ii,

npo суб' скr

н&д:л !l

суб'екта
надання адмiнiстративноi послуги

ММезнаход2кеI лня

щOдо реж нйу рботи
суб'екта наданfiя адмiкiсгратквноi

mr} рмЙй

}|

ка prr:я вётери Haplroi мод,и ци H} I
сиiнiстраж вноi послуr,ш)

rt aд* riH iстра,гш,tвноТ псел:уг!r

{ Э201, Мшколшвська область,

м.

Первомайськ, вул.. М. ýемчеав:о,8

ЕffiйГ до

празил

tлнуцрiшнього

трудовOгс рOзýOряJI ку:
3 8.00до 17.00 понедiлокчетrrsр;

З 8.00до 16.00 п'rгниця
Обiдня перерва з 12.00 до 12.4:i
Впхцнi: субота та недiля

Телефон/ фшсс (довiякý), адрес,а
елеmроиноI ýOшти Ttt вебсайт
су6'еrrа надааня адмiнiстративиоi

т"fфакс: i05161) 7:;з58

норматн ви i акгш, яки мн рsrла мsilтустьсý

ý

ада н шя адмiнiст,ратI !вноi

пос"пуги

Закон YKpaTrrи,к[ lро ветериýа] )ну
мед} rциfiуD,

сх,32,99;

Закон Украiни < Про

лозвМrу скgтему у

сферi господарськоi дiяпъкои:i> , пункт 3

cT.2i
.

3акону УкраiЪн сПро перелiк докрлентiв
дозвi.lьного характеру у сферi гос:подарськоt

дiяльностi> ;

Закону YKpaillв кПро a"rrb,rilrioTglaTИBHi

]

послуги> ст.8.

Акж Кабigету MiHicTpiB Украiяи

{

Постанова Кабiксту MiHicTpiB Y'KpaiHH вiя

2l лнgтопада2013р.

Nя 857

кПро

затвердж еннп Порядlry видачi ве,гериuарннх

док} ментiв> ;
Постанова Кабiвету MiKicTpiB } 'Kpafttm вiд,
09.06.20 1 1р. ýч64 1 "Про затверýкення
перелiку Елатýýх алмiкiстратнвtlих посл} ,г,
xKi надаlоться ýерж rролспож кlзслуж бою,
оргаýами та устlшова} tи, що Е(одять до
сфери

Аlсти центаjtьýкrt органiв виконазчоТ
влади

6.

ii управлiнlля,

i розмiру rtлаrи за
ýflла} I $я".

ik

Наказ Mir* icTepcTBa аrрарноi пrrлiж rсr та
прOдовоJI ьства Укршпи вiд 01.0B.20l4p.

J,f*

288 кПро зетвердж ешкя Правил :} lmoBHBýI lJtr,

зберiгання списаиня ветерцнарню(
дощрлентiв та вимог ло iх облiкуЬ, ж оlЙ
заре€
строваяо в MiHicTepcTBi юстицii

Украrни

Акrи мiсшевик оргаяiв

7.

g пад'.r/

03"1 0.2014р. за } Ф

l?02П5979.

виконав,{ ФТ

органiв мiсцевого

са} rоýряý/ ваfiýя

Умови отрнмання адмiнiстратнзноi послуги
8.

q,

Пiдстава ýrя одер2кеI r} rя
адмiвiстративноi посlryги

Пiж вердж енrul ветеринарносвнiтарно го
стаýу тOмру i блаrоuо.тryччя,мiс,цевостi йоrо
походж евgя.

l,

Заява на отримання ад# iнiстративноi

Вичерпний перелiк локументiв.
необкiдяих дJи стриý.lаýня

п.осх!rи в писыловiй, уснiй чя електроннiй

аддrrirriстратквgоi пOсJI угЕ, а такOж

формi.

вимогк д0 ýих

2. Вегеринаркi

докуменм (у разi колп

вантaэк розподiляsться на частинu);
3.

EKcпepHi BBcHoBKrr дер:кtвних

лабораторiй ветерипарfiоi медцtr} rýи.

10

Поряаок та спосiб подаЕня
документiв, необхiдн} rх,ryш
отримitýня адмiнiстративноI пос.rгуглt

,Щокументи, подаються в сlдI ому

.

примiрrrику особиgго оубtектом i
гOсЕOдарюваýня (керiвником юрилиrпrоТ

Платно.

Ill1

У розi
t1,1

Норматнвноправовi &ýтн, Еа rriдcTaBi

яких стягусться I I JI ата

Посганова Кабiнету MiHicTpiB } 'краfuи вiл
09.06.20 l 1р. } ,{ Ь 64 1 t* Гlро,затяер&ýЕн!и,
перелiку I I JI { I TýKx адJuiпiстративI шх,ýосJrуг,
якi uадаються ýерж прсдсýOж ýл} сJtухФою,
органами та установамя, що в} (одять до
сферк ý управлiння, i розмiру платя за ix

,

надаиня} .
l 1.2

Розмiр та fiорядок вхеýеýяя плати
(арлiнiстративвого збору) за платну
ацмi HicTpaTиBýy

послугу

18,09 грявиi  за видачу ýетеринаряOго

овiдоlýва (л;rя УкраlЪаза форr* tамиýя 1 та
} lb 2)  при перемiщеннi за меж .iтериторii
ABToHoMHoi Респубпiки Крим, областей,
MicT

1

1.з.

Розрахlвковi рахуккн для внýсення
плат} I

Кисвата СевастопоJи, райояiв, MicT;

НайменуванЕя о{ римувача:
Первомай.УК l м, Первомайсък l220l25a8
Казначейство Укршни (ЕАП1
Рахунок 0тримувач
'

UA978999980334

сдрпоу
| 2.

1j.

1

3987902

1

0 l

4294

37992030

Строк надакня адмirriстративноi

Не пiзнiше Niж через мiсяць з дати

шослуrи

недхо,щеная локументiв на рсзхпяд,

Перелiк пiдетав дrя вiдрrовк у
наданнi 4дд,riнiстративноi послуги

1

.

Недотрнмання ветеринарносанiтарнrtr

заходiв, п9редбачених законодiвствомj
ускý&днення епiзоотичноi слtryiцiТ ва
вiдповiднiй TepнTopii, потуж fiо cтi { об'ектi);
2. Немож ливigть безпосередрьогсl бглядr

об'екта держ авного ветерннарво

смiтарпого ксýтрояю та 8:агляду;

3. Вiдсугнiсть документаJI } ьfi ого

пiдтвердж ення епiзоотичного благопо.rryччя
мiсцевостi походж ення та ветеринарно
саяiтарного стаýу об'ектiв; вi:qсупriсть

кеобхiдноi ветеринарýоТ обробкт тварино ix
караýтинуваяня, вiдповiдних дослiд:кень
таlабо експертнOг0 виснOвку.
14,

15.

Результат наданяя алмiнiстратявкоТ

Видача вiдпсвiшrого ýетеркtlерного

пФслуrн

ДОКУI lrеНТа,

Способи 0тр} лмаrrня giдповiдi
filезультату)

Факт отримання дOкумента дозвiльного
характеру засвiдчусться особисп{ м
пiдписом KepiBHHKa юридичнr)Т оообu,
фiзичж оi особи  пiлприеrrлllя або
уповн_оиrкено1 ккм особи rlри пред'явленнi

док} мsýт& що засвiдчуе його особуп та
док)лý{ ента ýр0 внgсенýя ппати за Йоrc
видачу"

lб

I I pHMiTKa

Видача (вiдмова у видачi, первоформле} lNя,
акуяюваl* ýя) вегеринарýЕх документiв
здiйснюсться вiдповiдно до 3aKllнy УкраtЪи
кI I ро лозвiJI ьну систему у сферi
гOсподарськоi дiяльgостiu з ураJ(уваýfiя} t
особливостей, вкзначених Закоlrом Украiхи
кПро ветеринер} rу медýцкну).

ЗАТВЕРДРКЕНО;
I { аказ Первомайськоi
oi дер;кавиоТ лiкаlэнi
ноТ

медиltкни

,Jt2a,
21 Ns.т

кд

/ # fu{ ,

I НФОРМАЦI ЙНА КАРТКА
в пtФж ах раfiону
Видача ветерипарноiдовiдки  при переж iщенrri
пt} хоц} кеннff
(KpiM харчових прадуктiв тварннного те рослинноr0
для спож ýванI tя людпýою}
послуги}

1иarвa пьчiпiярвтrвноi

(} lпf, MeHyBaHHr суf 'сктв надання

ййrр* цt,

"ро

.я'i* ,

мiсц* нж од} ке$ня

* шiнiсrрапrвноi rrФсrуm)

tt&д'н} tý адмiпiстратI i* нOi послу] jи

суб'екта

ýадаýня qдп,riнiсrративrrоТ ýOоJI уги

Первомайеьк, вул.. М.,Щемченко,8

Вiдповiдлlо до

правшл вI lуrрlýшього

трудовOго розгtсрядку:
3 8,00до 17"00 понедiлокчетвер;

З 8.00до 16.00 п'я,lъиця
Обцня перsрва з 12,00 до 12.45
Bнxiдli: субота та кедiля

ТелФоrrбакс (ло* iаш). адреса
електронно'i пошти та вебсайт

т./ факс: { osrgr) 75з,5tl

суб'екта ýадання алмiнiстративноii

т ься
} { opгraTlrBнi aKTlr, яким ll регламеý"ry€
ýослуг} I

шаданн:il адпtiнiстllативноТ

3акон Укршнн кПро ветеринар] { у
медиlшнуD, ст. 32,99;
Закон YKpaiHH (ГI ро дозвiльву систему у

сфсрi госпOдsрýькоf дiяльuостi:,l, тtушо 3

ст.2;

Актя Кабiнету MiHicTpiB Украiки

Посташова Кабiнету MiHicTpiB Ущlаrни

2l яистопsда ?0l3p.

вц

} Ф 857 кI I ро

затвердж евня Порядку видачi вsтеl} ин&рник

документiв> ;
Постанова Кабiнrr"у МiнiсTpiB Уцвlни вiд
09.06.201 1р. Nоб4 l "Про затвердж екýя
п* релiку fiлатних ашrлiнiстративни к послуlг,
якi надаrоться ýерrкпролспож rлвоrуж бою,
органами та устакOвflми, що вхо,цятьдо
сферяТiуправлiвня, i рзмiру rлirя заiх
на,дання".

fuсru цеатр&JtьýI ý( органiв виконавчоi

6,

8.а&ди

Наказ MiHicTepcTBa аграрвоiполiтlлкк та ,
продФвольства Украi"ии вiд 01.08.il0l4p. ýл
288 кПро затвsрд} кеI I ня Правнл за] I овЕенýя,

зберiгаrшя списання ветериЕарних
докрrентiв та виý{ ог ло ik облiц,> , якЕй
заре€
ý трован0

в MiнicTepTзi кlстицiТ

Украrни 03"10,2014р. за ýл Па2125979

Актн

7.

r* лiсцевих оргавiв внконавчоi

владI l органiв мiсцевоrо
самсврядуваýЕя

Умови отримання адмiнiстративноi пOслуrи
8.

Пiдставадrя одерж ання
адriнiстративноi послуги

Пi:ггвершкеýня вgтерннарносан iтарного
стану тФ8ару i блаrоrrолуччя MicttclBocTi його
походл{ екýя,

9.

Вичерпниfi перелiк документiв,
gеобхцнкх дпя стриманпя
адмiнiстратквшоi пoc.ltlTlt, 8 також
ВИМОГИ ДО НЕХ

1. Заява tla 0тркмання лiдмiвiстitатнвноТ

пOgлуги в письмgвiй, уснiй чи елеlсроншiй

формi.
2. BcTepKHapBi локументи

ý f:Bi

коли ,

ваýтаж розподiляеться на частнни);
З. Експертяi висновки дерхfiлвýюr

лабораторifi веreринарgоi ЙедаЫни.

10

Порялок та спосiб пOдаýшJI

докуцентiв, необхiдrщ для
отримашня ммiнiстративноi посл} ти

ýокументи, fiодаютьея в сдýому
примiрнпку особисто суб'е ктом
господарювання (керiвником юриличноi

оiоби, фiзичною особою  пiдпlэиемчем)
або уповнова} кенOю llим осtlбою.
ýокументи Morqlтb буrи налiсланi
рекомендоваýим лýстом з оI I нсом
вмадсикя, при цъому lliдпис заrI Еýика
(фiзичноi особи  пiдприсttlш)

та

]

уýовнсваэкеноi нllм особи засвiдчустъся
нотарiалько.

.

11

ппlо1:

Платнiсть (6е.q9платнiсть) налаяlж
адмiнiстративноi ýOсJryги

У рпзi tlхаltзноеmi:

1l,t

Нормативяоправовi 8кти, ýа пiдставi
якrк стягусться плаrга

Постмова Кабiнету MiHicTpiB } rtсраiни вИ
641 кПро затвt,рдж ення
перелiку пл&тних адмiнiстративlI их ýослуr,
09.06.?0t 1р.

} ,{ il

якi кадаються ýерж продсýож и] кхrуж боа,
органами та ycтaнoвa} tи, uI о вкOдягь до
сферк

ii управлiння, i рзмiру tшатп заiх
нцдання} ).

11.?

Розмiр та порядск внесеýня плати
(щмiнigтратхвýого збору) за платну

14Уб rривнi  за ýlrдачу BеtepкHapнoi
довiдки  при перемiщеннi в м$ках району

a"щ,rirricTpaTиBнy пOсJI уry

1

1,3.

Розрахунковi рахункн дш BHeeeHýrI
fiJI ати

Найменування 0тр} rмувача:
Первомай.УК / м. Первомайоьк l?2012500
Казначейgтво Украiни (ЕАЦ
Рахрок отрпмувоч
UA9789999803341 з987902t 0 l 4il94

сдрпоу
12.

lJ.

I I e шiзнiше

Строк ýqдaшня адlt{ rýtстраrиýпsl
посJI у* r

Перелiк пiдстав &чя

вiдт* ,лови

у

надапнi адмiнiстративноi послуги

37992аза
нiж через мiсяць з датfi

надход} кеýЁя докум9нтiв на розгляд.

l .

Нелотриманuя ветерннарgо,сакiтарних

заходiв, передбачених закон(} давgтвом;
ускладнення епiзоотuчвоt cuTymrii на

вiддовiднiй територiТ, потуж ностi (об'сt< тi);
2. Немож ливiстъ безпосерднъою огJI яду

об'сrса держ { l8ного ветерI шарЕо
санiтарног0 коýтроJI ю та I I агJI яду;
3.

ВИсуп{ iсть документальýOго

блпгополуч"я

мiсцевостi fiохOдж ен} lя та ветеринарно
санiтарког,о стану об'ектiв; вrлsутнiсть
неоýхiдноТ BeтepиHaplloi обробкrt тварин,

ix

карантинраýtля, вiдповiдних д} слИж ень
та! або екСперткого. sнсýовку;
14,

Результат ýадаýнrI адмiнiстратквноi
пOcJI ytTr

15.

Скrcобп oтримаtr} ýl вrдповI д1
(результату)

Видача вiдповiдного ветерш{ арнOrо
,,

.,.

I оцY* п"*

Фаltт отримацнf, дOI суr{ енте дозвiЬвого

характеру засвцчусться особЙстиt"t
пiдrrисом керiвника юрилкчноi особи,
фiзичноi особи  пiдrrрвемця або
прк rrрел'явленвi
уýOвýсвшкеноТ ким особи
та
дýкуI чrеýта* що заgвiдчуе його,особу,
докр{ ёнта про внеýsýня пя4:] :и зfl fiого
".

|6

Примiтка

.ВидачУ.

,1

.

Видача dвiлмова у видачi, пере< lформлgt!ня,
аuу;шовалlкя) ветери нарЕкх документiв

здiйсж осться вiýrовiдно до Закону Укрiяп
кПро дозвiпъну ýacтsмy )/ сферi
týспOдарськоi дiяльностЬ з уl} Ф(уваýням
особлявостей, визначених Заксrом Украrни

кПро B€rrеринарпу

мёд{ týнуD.
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] 1Е!

ЗАТВЕРД} ttЕНО:
I I ервомайськоi
лiлlарнi
медицинj4
,i

1 Ns. ,/ с'rу
ll л
t\
л сгrr* 1ffi

I нФорfr.{ Ацш1,
Видача ветерýнарнOсанiтарнOrо

,1

шаспорта lra тварииу

(каэш аляiнiсtрrтивrФi пOслуги)

первомайська райошпа держ sвн8 лiкарня ветершýарнот мsдицпнtr
{ Нвймепуъшtлtя суý'скта па:tанм лдиiнigгратнвноi пrж луги)

I нформацiя про суб'скт } I адil} l} tя ад* riяiстрsтиýноТ шосл)i,ги
1

Мiсчезнаходж ен} lя
на1lання aaMiHicTpaTH BHoi

1

fi

суб'екта
сслуги

iнформачiя щýд0 реж иму

суб'скта

робошл

ý&1аý} I я alrrrirlicTpaTиBнoi

послуги.

]

55207, Миколаiвська об;lасть,

м.

Первомайськ, вул.. М.,Щемченко,8

Вiдповiдно

до

правил

;I ryтрiшнього
трудового розпорядку:
3 8.00дg t 7.00 понедiлокчетвер;
3 8.00до 16.00 п'ятниця
обiддя ýерерм з 12.00 до 12.45
Вихiднi: с$ота та недiля

Телефо# факс (довцки), адресе
елеrцlояноi пOшти та вебсайт
суб'екта надання a;ptiнicTpaTиBнoТ

т./ факс: { 05161} 75з,.58

дqqдуги

Нормативаi aкrlr, яK} lмlt регламенту€
т ься

ýаданuя адмiнiстрlлтивноТ

шослуrн

t
tt.

Закоt.tlt YKparxH

Закон Украiни кПро вчтеринарну

медицýнуD, ст. 32,99;
3акон YKpaiKx кПро аозвiльýу систему у
сф€
р,

госýOдарськоi дiяльяостi> , пушrr 3

ет. 2;

Закоау Украiпи кПро перелiк документiв
дозвiльного характеру у сферi гсrсполароькоi
дiяльностi> ;
3акону УкраТни кПро алмiнiшративнi

послугкll ст.8.

Акти Кабiнету MiиicTpiB УкршЪи

5.

Постанова Кабiнету MiKicTpiB УкраiЪи вiд
2l лиgтопада 20l3p. Nэ 857 кПро
затвердж ення Порядку видачi ветеринарнлrх

документiв> ;
Поgганова

Кабiнчrу MiHicTpiB Укрши вiд

09.0б.201 1р. ýя64l "Про затвеtrЕж енн,

перелiку платнýх адм iHicTpaTиBHиx послуг,
якi надаються ýер:кпролспож нвl} гI у)хбою!
0ргаýам} r та устаýовамн, що входffь до

сфери

ii управлiння, i розмiру

iх

п.rати за

на,дмня".

Акrи uентраJI ьнýх органiв викоrrавчоi

6.

8ла,дý

ýаказ MiHicTepcTBa аграрноi по,пiтицt та
продовольстм УкраiЪи вiд 0I .08.2014p. } ,{ !
288 < tПро затвердхiення Правил зilповнення,
зберiганнх списання в9теринарýих
документiв та вимог до Тх облiху> , який

зарестоваfiо в MiHicTepcTBi lосткцiТ
Укршни 0З, 1 0.201 4р. за ýе Пa'2/ 25979,

Акш мiсцевих орrанiв виконавчоi

?.

влqдн/ оргаяiв мiсцевого
самоврядувI tння
,l

Умови отрI rманýя aдмiнi* тративноi поелуrи
8"

Пiдстава для одерж ання
4цмiнiстративноi послуг} r

пцтвердж ен$я ветериrlарносщdтарного
станутовару i блж ополуччя MicurэBocTi його
ýоходж еяýr.

9.

Вичерпний перелi к док5пrентiв,
необхiдних для oтpýtr{ aýиrl
адмiнiстратквкоi послуrи,

.

I . Заява на отр} rмаfiня q$diнigтlэативноТ

послуrи в uиеьмовiй, уснiй чи елеmроннiй

а тtшоjк

ýццогЕдо них

формi.
2. Bctgpltнapкi доцуменш

ý pýi

колrr

ваýтак розподiлясться на часж ни);
3. Експертнi висновки держ rвý} D(

лабораторiй встеринарноi медицlтнн

10

"

порялок та спосiб пOдання

,Щокулtеятп, подаютьgя в одшому

докумеgтiв,_ пеобхiJýtкх ди
(} тримtшня ашr.riнiстративноi посrгуги

npýMipниKy оЕобиgто суб'асmм
rосподдрI овання (KepiBHltKoM юридичiтоТ
особно

фiзкчною особою  пiлпlэиемuем)

або уповноваJкеýOю ним особою,
,Щокументи моilqлгь буги надiсланi

рекомендоваýим .lI истом з оrшсом
вкп8деýн.Е, прu цьому пiдлис змвнl,{ ка
(фiзичноТ особи  пiдпряеЙrя) та

лшм особи заr:вiдqуеЬgя

упсвнов€
u кевоi
1t

flлатнiеть (безоплатнiсть) надшлня
qдмiнiстратпвноi' послуги

Платно,

:!'Q'* '':

!ж з* __l:ir;т

Уразi шлаmпосmil
l1.1

Постакова Кабiнеrу MiHicTpiB Украlви вiд
09.06.2011р. Nэ 641 кПро заtвердх(ення
перелiку платних адмiяiс,lрати,вних ýослут,
якi надаються rЩерхспродсRож lлвслуж боюо
органамХ та устаноВаrr* Х;ЩО :вxоДятЁдО
сфери iТуправлiння, i розмiру плати за ж
надаI I нJI } } .

l| .2

розмiр та порядок вýесенюI плаж
(ммiнiстрilгшзlrогo збору) за I lлa"iry
адrriнiстративну I I оgлуry

ýlr29 црн  за 8идату ветеркнерно
санiтарного пасцорта на тварl,lку

l 1.3.

Розрахуяковi рахункн для B} lecBHE,
плаж

Найгtенуван ня отр] а N{ yBaLI a:

.l.,
l L.

lJ.

Строк 1I 8,даýýя адлiнiотраж вноi
послуги

Перлiк пiдстав для

вiдплови

у

надаrrнi адлtiнiстраT ивноi посяугк

Не пiзхiше нiж через мiсяць з дам
ýадходж енпя документiв на розгляд.
I . Нелотримання ветеринdрносанiтарних
заходiвп передбачених законодааством;

ускпаднення епiзоотиtlоi сп,туашii яа
вцловiднiй TepиTopif, поryхшоmi (об'ектi);
2. Немож ливiсть

безпосердlьою

огля.щ/

об'екта держ авного ветеринарно

савjтgRного контролю та нагляду;
3

.

Вцсlтнiýть

дOку} rентаJ] :ьного

пiдтвердж еrrня епiзооти* rоrо б;tагополуrlцg

l4, j

мiсцевостi походж ен} ш та веrеРиварно
сашiтарног0 стаýу o6'eKTiB; вiдсупriсть
необхiдноi ветsринарноI обробки тв* рин, ix
караrrткнуваrrкя, вiдповiдrrих дослiдкень
та/ або експертноrо ЕисýOвку. _
Результат надання адмiнiстративноi



вкдача вiдповiдного ветёри карнOго



15.

I tOсJI уги

документа,

Способп отримаýня вiдgовiдi
(результату)

Факт отриманшl докуýrента дозвЬяого
Kapalffopy засвiдчусться особистим
пiдпиgом керiвника юрндцчrirri осоýи,
фiзншлоi особи  пiдприсмця або
ynoBHoB&KeHor ним особи ýрн прqдlЕsлеýýi
ДОКУI чfеНТа, ЩО

засвiдчу€ Його оёобу, та

документа про внесенн.я пл&тн за Ёого
видеtI у"
16

Примiж а

Видача { вiлмова у вtлдачi, переоформJI gцýя!
анулювання) ветерикарýкх д()куý{ еýтlв
здiйсtrюеться вiдповiдно до Закtlну УкраrЪи
< ,сПро лозвiльну систему у сферi
господарськоТ дiяльностiD з урахуванням
особливостеfi, визначеких Зgкоrrом Уrqраikи
кПро ветеринарку меднцкнуD



