зА] ,вЕрдж Ено
Наказ Снiгурiвськоi райгонноi
дер} кавноТ л iкарнi ветер] { нарноi
медицини
вiд < < 25> > березня 2021 tr)oкy } { b 08

ТИПОВА I НФОРМАЦI ЙНА КАРТКА

Видача мiж народних

(дrr, краiн СНД

l} етеринilрних сертифiкатiв

 ветеринарних

свiдtlцт,в форми NЬl, NЬ2 та
при перемiщеннi за меж i УкраТни

.Г{ Ь!t)



(rrазва алмiнiстрати BlloT послуги)

Снiгурiвськ:а районна держ авна лiкарrrя ветеринарноТ медищ.ни
(найменування суб'екга надання Фlмiнiстативноi послуги)

I нформацiя про суб'екта надання адмiнiстративноi поlслуги
1.

Мiсцезнаходж ення

tlуд..Жовтнева"23
Снiт)чр,iвський район. Миколаiвська область

I нформацiя щодо реж иму

Вiдповiдно

надання
адмiнiLстративноi послуги
2.

57З01 M.CHirypiBKa.

суб'ск:та

роботи суб'екта надання
адмiнiiстративноi послуги

до правил

трудового розпорядку.
Понедiлок  Четвер з 0800 до
П'ятниця з 0800до 1600

Обiдня перерва з

Вихiднi днi 
3.

Телеф,он/ факс (довiдки),
адресi} електронноi пошти
та вебсайт суб'екта
надання адмiнiстративноi
послуги

внутрiшнього

1700

до | 2а5
субота, недiля
1200

(05 l 62\ 2 1 587 kuliush.da@lrrkr,.net

Нормативнi акти, якими регламеI I тусться надання
адмiнiстративноТ послуги
4.

Закони Украiни

Закон Украiни "Про ветеринар] { у медицину",
(cTaTTi З2,99).
Закон УкраТни "Про дозвiльтtу ,] истему у
сферi господарськоТ дiяльностi'(частина
третя cTaTтi 2).
Закон УкраТни u Про Перелiк документiв
дозвiлъного характеру у сферi ] ,осподарськоi
дiяльностi> .
Закон Украiни к Про адмiнiстративнi

посJI угиD (стаrтя 8

6.

7.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MI iHicTpiB'/ краiни вiл
2| .| | .20 1 3р. Jф 857"Про затвер,цж ення
Порядку вlлдачi вет,еринарних ltoKyMeHTiB> .
Постанова Кабiнету I vI iHicTpliB УкраТни вiд
09.0б.201 1 N641"Про затвердж ення перелiку
платних адмiнiстративних п< rслуг, якi
надаються .Г{ ерж авною служ (5оrо з питань
безпечнсlст,i харчових продуктiв та захисту
спож ивачiв, органами та устilн()вами, що
вхоlI ять до сфери ii управлiння., i розмiру
ддqтц 9а ix надання"(зi змiнами).

ч\ кти центраlrьних органiв
виконавчоI влади

Наказ VI iHicTepcTBa аграрноi пс,лiтики та
продовольства Украiни вiд 01.()8.2014 Jф 288
"Про зt} твердж ення правил зiаповнення ,
зберiган_ня, списанI { я ветеринаtr)них
документiв та вимс)г до ix облiл:у", який
зарессrровано в MiHicTepcTBi rc,стицii
Украiни 3ж овтня 2014 за Ns | 202125979 (зt
змiнами').

Акти мiсцевих

органiв
tзиконавчоТ влади/ органiв
мiсцевrэго самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
8.

9.

Пiдст,ава для одерж ання
адмiв:iстративноi послуги

Пiдтвердж ення

Вичеlэпний

1. Заява на отримання

перелiк
документiв, необхiдних
отримання
для
адмiвriстративноi послуги,
а також вимоги до них

стану товару i
походж ення

ветеринарtrосанiтарного
благополуччя мiсцевостi його

послуги подаеться в
електроI { нiй формi.

адlиiнiстративноi
письмовiй, уснiй чи

2.Ветеринарнi документи (лlазi наявностi

таlабо коли вантаж розпсдiлясться

на

частини,);

3.

Експертнi висновки

лабораторiй,

ilкредитованих
уповноваж ених

,Щерж п р одс по ж ив служ б ою.

10.

Поря,цок

подання

та

спосiб
документiв,

необ> iiдних

для

отри} дання

адмiгriстративноi послуги

Щокумеrrти, подаю,гься в одI { о} лу примiрнику
особисто
суб'сктом
господарювання

(керiвником юридичноi осо(5и, фiзичною
особою  пiдприеrпI цем) або уI rовноваж еною
ним особою.

loKyMerrTlr мо} кутъ бут_а

надiсланi

рекомендованим листом з опи()ом вкладення,
при цьому пiдпис заявника (фiзичноi особи 
пiдприемця) та уповноваж енсi ним особи
засвiд.lуеться н
iагrьно.
11.

Г[ пат.нiсть (безоплатнiсть)

ГI латно.

надання адмiнiстративноi
,r6gлl/ ГИ

У разi wtаmносmi:
11.1

11.2.

11.3.

Нормативноправовi акти,
яких
стягуеться плата

на

пiдставi

Розмiiр та

13.

09.0б.2011 } Г9

64l "Про

затвердж ення
перелiк1, платних адмiнiст;)ативних послуг,
якi надаються Щер;кавною с.пу:кбою з питань
безrrечностi харчових продук,гiв та захисту
спож ивачiв, оргаЕtами та усI ановами, що
н€
Lпеж ать до сфери iT управлiння, i розмiру
плати за ix наданняt".

14,85 гривнi

 за

видачу мiж народного

внесення

порядок
плати
(адмiнiстративного збору)
за
платну

ветеринарного сер,гифiкаьа ('для краТн СНД 
ветеринарнi свiдоцтва за формлми Jф 1, 2,З) 
при перемiщеннi за меж i Украiни.

Розрахунковий рахунок

ККД

для внесення плати

12.

Постанова Кабiне,гу Мiнiстрi_з УкраТни вiд

Строк

надання

22012500 ,,Плата за н:лдання iнших
адмiнiстративних послуг" ба;пк отримувач
Казначейство Украiни (ЕАtI ),

Рахунок
отDимчвач

Наiлменування
имYвача

Едрпоу

UA75899998
03341098790
2| 0L4444

МиколаТв.ГУК/

37992030

не

пiзнirlrе
надходж ення

тf

lVI .Снiгурiвкlа/
22012500

нiж
о

через
HTiB на

мiсяць

з

дати

згляд.

Пере.пiк пiдстав для 1. Недотримання ветеринаtrlносанiтарних
вiдмсlви у
наданнi захсlдiв, передбачених законодавством;
адмirriстративноi послуги ускJI аднення епiзоотичноt ситуацii на
вiдповiднiй територii, потуж :ностi (об'ектi);
2.

Немож ливiсть безпосередI { ього огляду

об'екта

нар] :I осанlтарного

контролю та нагля;цу;
3.

Вiдсу,гнiсть

,цо] (умент€
Lльного

пiдтвердж енFI я епiiзоотичного благополуччя
мiсцевостi походж ення ] ] а ветеринарно
санiтарного стану об'ск,гiв; вiдсутнiсть
необхiдtlоТ ветеринарноi оброi5ки тварин, ik

карантинування, вiдповiдни> l дослiдж ень
Tal аб

14.
15.

Резулътат

надання
адмirriстративноi послуги

Способи

отримання

вiдпс,вiдi фезультату)

1б.

Прип,I iтка

о експертного висновк\ ,.

Видача

вiдповiдного

ветеринарного

документа.

Факт отримання документ€.

дозвiльного
характеру засвiдчусться особи,этим пiдписом
керiвника юридичrrоI особлt, фiзичноi особи
пiдlrрl,rсмця (фiзично_f особи) або
уповноваж еноi ним особи .пр] { пред'явленнi
документа, що засвiдчуе йсlго особу, та
документа про Е} н,есення п"I ати за його
видачу.
Видача( вiдмова ), видачi, переоформлення

анулювання)

ветеринарни] { документiв
здiйснюеться вiдповiдно до Зlrкону Украiни

"Про дозвiльну систе.му у

сферi

господарськоi дiяльностi" з урахуванням
особливос,гей, визначених l3alloHoM Украiни
"Про ветеринарну медицину).

зА,гвЕрд)I [ Ено
Наказ Снiгу,рiвськоi palioHHoT
дерх(авI I оТ лriкарrri веl] ер инарноi
I чI едицини

вiд к25> беtrlезня 20r| ,| року

} f9
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ТИПОВА I НФОРМАЦI ЙНА КАРТКА
Видача ветеринарних свiдоцтв(для Украiни  форми J{ Ъl та ЛЬ2) 
при перем,iщеннi за меж i територii ABToHoMHoi Респуб.пiки Крим,

областей, MicT Кисва та Севастополя, районiв, Micr.
(KpiM харчових продуктiв тваринного та рослинного поход;кення для
спож ивання людиною)
(назва алм irriстративноi ttоолуги)

снiгл,рiвсьlса район на дерiкавна лiкарня ветерина| эrrоi медиццtни
(найменуванrrя суб'скта надання адмiнiсцативноi

послугrt)

I нфlормацiя про суб'скга надання адмiнiстративноi послуги
1.

,,

Мiсцезнаходж ення

57З01

шл.Снiгуtrriвка, By:t..XtoBTHeBa.23

суб'екта

надання
адмiн iстративноi послуги

с

I нформацiя щодо реж иму
робот,и суб'скта надання
адмiн iстративноi послуги

Вiдповiлно

н i

гчрiвсь кий райtш,д4иколгаil lcbka область

до правил

трудового розпорядку.
Понедiлок  Четвер з 0800 до
П'ятниця з 0800до 1б00

Обiдня перерва з

Вихiднi днi 
3.

Телефон/ факс (довiдки),

rc5

1

внутрiшнього

1700

до 12а5
субота, недiля
1200

62) 21 5 87 kul iush.da@ukг.net

адреса електронноi пошти
та
вебсайт суб'екта
надаЕня адмiнiстративноi
послу,ги

Нормативнi акти, якими регламенry€
т ься
адмiнiстраI ,ивноi послуги
4.

Законуl УкраТни

надання

Закон УкраТни "Про ветеринарцу медицину",
(cTaTTi З2,99).
Закон Украiни "Про дозвiльну систему у
сферi господарськсtТ дiяльностi"(частина
третя cTaTTi 2).
Закон У.краiни < Про Перелi.к документiв
дозвiльного характеру у сферi господарськоI

дiяльностi> .
Закон УкраТни < Пpо адмiнiстративнi
послуI ,и)> (стаття 8 ).
5.

Акти I (абiнету I vI iHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicTp,iB УкраТни вiд
2l.| 1.20 1 Зр. Jф 85iI "Про затI } еtщж оння
Порядку видачi вeтеринарнllхдокументiв).
Постаtrова Кабiнету Мiнiсцэiв Украiни вiд
09.0б.201 1 Jф641 "rlpo затверд)(ення перелiку
платних адмiнiстрzlтивних пос:tуг, якi
надаються Щерж авною служ бою з питань
безпечнос,гi харчовI ,I х продl,ктiв та захисту
спож ивачiв, органсI ми та установами, що
входять до сфери i'[ управлiнtня, i розмiру
плати за ix наданнll"(зi змiнеlмлl).

б.

Акти tцентрапьних органiв

Наказ MiHicTepcTBil аграрно1 пrrлiтики та
продовольства УкраТни вiд (} 1.()8.2014 ] ф 288
"Про затвердж ення правил заttовнення ,
зберiгання, списання ветерина] )них
документiв та вимOг до ix облi_ку", який
заре€
стровано в M.lHicTepcTBli кlстицii
Украiни 3ж овтня 2014 за Jф 1202125979 (зi

викон€
I вчоi

влади

змiнамиL_

Акти мiсцевих

органiв
викончtвчоi владиl органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отриман я адмiнiстративноТ послуги
8.

9.

Пiдс:r:ава для одерж ання
адмirriстративноТ послуги

Пiдтверлж ення
cTal{ y товару

i

ветеринар.посанiтарного
благополучч.,{ tчtiсцевостi його

походж ення

Вичерпний

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

1. Заява на отримання

послуги подаеться в
електроннiй формi.

адмiнiстративноi
письмоtliй, уснiй чи

2.Ветеринарнi до] q/ менти (уlазi наявностi
таlабо коли вантаж ро:зпсlдiлясться на

частини,);

3. Експертнi tзисновки

лабораторiй,
.Щерж прод

10.

с

пож ив

Порядок та спосiб ЩокументI ,I ,
подап{ ня документiв, особисто

необ;кiдних

для

с

луж б ою.

акредитованих
),повноваж ених

подаються в од.но] иу примiрнику

суб'с:ктом

г()сподарювання

(керiвrrиком юри,цичноТ сrсоби, фiзичною

отри] иання
адмiллiстративноi послуги

особою  пiдприсплцем) або уповноваж еною
ним особою.

Щокументlл мо)куть ýiути надiсланi

рекомендованим листом з о] ] и()ом вкладення,
при цьо.му пiдпис ] заявника (фlзичноi особи 
пiдприсмчя) та уповноваж :еноТ ним особи
засвiдчу,сться HoTa,pi ально.

11.

11.1

l1.2.

ГI ;rатнiсть (безоплатнiсть)
нада] I ня адмiнiстративноТ
посл,Fги

Норшtативноправовi акти,
яких
стяry,еться плата

на

пiдставi

у рсlзi плаmносmi:
Постаtrсlва Кабiне,ту I VI iHicTpiB Украiни вiд

09.06.2011

Розрttхунковий рахунок
для внесення плати

затвердж ення
перелiку I I латних адмiнiстl)ативних послуг,
якi надаються Щер:ж авною слу:кбою з питань
безпечнос,гi харчових продук,гiв та захисту

районiв, MicT.

ККД

220| 2500 ,rПлата за н:лдання iнших
адмiнiстративних послуг" банк отримувач
Казначейство УкраiЪи (ЕАI I ),

Рахунок
отримyвач

Найменування
отримyвача

Едрпоу

UA75899998
03341098790

МиколаТв.ГlУI { 7

37992030

2| 0l4444

t2.

Строк

надання

адмiнiстративноТ послуги
13.

М (;4| "rо,,

спож ивачiв, органами та установами, що
н€
Lпеж ать до сферlи iT упраlзлiння, i розмiру
плати за ik наданн!I ".
Розмiр та порядок 18,09 гривнi  зiа видач] / ветеринарного
внес()ння
плати свiдоцтва (для Украiни  за, формами J\ Гs 1та
(адмi нiстративного збору) 2) 
пррI перемiiщеннi заt ллеж i територii
за
платну Автономноi Республiки I (pl.rM, областей,
адмiнiстративну послугу

11.3.

Платно.

Пере.пiк пiдстав

вiдм< lви

у

для
наданнi

адмirriстративноi послуги

Не

тг
М.Снiгурiвк:а/
2201.2500

пiзнiше нiж через мiсяць

з

дати
надходж ення документiв на розгляд.
1. Недоr:римання ветеринаtrlносанiтарних
заходiв, передбачених законодавством;
ускладнен_ня епiзоотичноlL ситуацii на
вiдповiднiй тgI lиторii, потуж :ностi (об'ектi);

2.Немож ливiсть безпосереднього огляду
об'с:кта дер} кавного ветеринарносанiтарного
контр()лю та нагляду;
3.

Вiдсутнiсть

документ€
u I ьного
пiдтвердж ення епiзоотичного благополуччя

мiсцевостi походж ення :га ветеринарно
caHiTapHoгo стану об'ектiв; вiдсутнiсть
необхiдно[ ветеринарноТ gýiробки тварин, ix
карантинування, вiдповiдни;t дослiдж ень
Tal аб

| 4.

Результат

о експертного висновк\ / .

Видача

вiдповiдного

надання
адмiнiстративноi послуги

документа.

спос,оби

Факт отримання докуме.нтil

ветеринарного

15.

отримання
вiдповiдi (результату)

дозвiльного
характеру засвiдч} ,еться особистим пiдписом
керiвника юридич_ноТ особи, r} iзичноТ особи
пiдприемця (фiзичноi особи) або
уповноваж еноi ним особи при пред'явленнi
докумеFI та, що засвiдчуе йtlго особу, та
документа про внесення п.гI ати за його

16.

Приrr,liтка

Видача( вiдмова

у

видачi, пс,реоформлення
анулювання) I } етеринарник документiв
здiйснюеться вiдповiдно до, Закону Украiни

"Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяtльностi" з урахуванням
особливостей, визначених Заl< оном УкраiЪи
"Про ветеринарну медицин} r).

_n

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Снiгуlэiвськоi районноТ
дер)кавноi лi KapHi вет(эрI I нарноi
медицини
вiд < < 25> березня 2021 t,оку Jф 08

ТИПОВА I НФОРМАЦI ИНА КАРТКА
Видача ветеринарноТ довiдки  при перемiщеннi в ме,ж ах pairoHy
(KpiM харчових продуктiв тваринного та рослин.ного походrl{ ення для
спож ивання .пюдиною)

(назва алмiнiстративноi пос.:rуги)

Снiгурiвськ:а районна держ авна лiкарня ветеринарноI медицини
(найменування суб'скга надання адмiнiстративноi послуги')

I нформацiя про суб'екта надання адмiнiстративноI поr:луги

l.

57301 _ддСцtryрiвка.

Мiсце:знаходж ення

суб'ск:та

надання

Сн

тlуд..Хtовтнева.23
i г,} rр iвgдrsцдлqца н. Ми кол аiв с ька область

адмiнi.стративноi послуги
1

I нформацiя щодо реж иму
роботr,r суб'екта надання
адмiнiLстративноi послуги

Вiдповiдно

до правил

трудовоI ,о розпоряlI ку.
Понедiлок  Четвер з 0800 до

П'ятниця з 0800до 1600
Обiлня перерва з 11100 до

внутрiшнього

1700

12а5

Вихiднi днi  субота, недiля
3.

Телефlон/ факс (довiдки),

(05

1

б2) 2 1 587 ku] Liush.da@l,rlc,.net

адресil електронноi пошти

та

вебсайт

суб'скта
надання адмiнiстративноi
послуги

Нормативнi акти, якими регламентусться надання
адмiнiстратив Hoi послуги
4.

Закони Украiни

Закон УкраТни "Про ветеринар] ] у медицину",
(cTaTTi З2,99).
Закон Украiни "Про дозвiльну эистему у
сферi господарськсli дiяльноотi " (частина
третя cTaTTi 2).
Закон УкраТни < Про Перелiк документiв
дозвiльного характеру у сферi ] ] осподарськоТ
дiяльностi> .
< Прсl адмiнiс:тративнi

послуги)) (стаття 8),
5.

Постанова Кабiнету MiHicTpiB l/ краiни вiд
2l .| t.20 1 Зр. Jф 857"Про затверiI ж ення
Порядку видачi ветеринарни,к документiв> > .
Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
09.0б.20 1 1 Nб4 1 "Про затвер,цж ення перелiку
платних адмiнiстратI I вних псlслуг, якi
надаються Щерж авЕI ою служ боrэ з питань
безпечностi харчових проду.ктiв та захисту
спож ивачiв, органами та устilн()вами, що
входять до сфери iT управлiн.ня, i розмiру
плати за ix надання"(зi змiна.ми).

Акти Кабiнету MiHicTpiB
YKpaiHr.I

6.

7.

Акти центр€l"лъних органiв
виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa, аграрноi пслtтики та
продовольства УкраТни вiд 01.С8.2014 Jф 288
"Про затвердж ення правил заповнення ,
зберiгання. списанI ul ветеринорlцц1
документiв та вимо| г до iх облiл:у", який
зареестровано в MiHicTepcTB_i ю стицiТ
Украiни 3rtовтня 2| J| 4p. за N's | 202125979 (зi
змiнами).

Акти мiсцевих

органiв
виконавчоТ владиl органiв
мiсцев,эго самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
8.

Пiдстава для одерж ання Пiдтвер.I tж ення ветеринiарrrосанiтарного
стану товару i благополуччrt мiсцевостi його
адмirriстративноТ послуги
походж енFtя

9.

Вичерпний

гlерелiк
.щок} } ,{ 9нтiв, необхiдних
отримання
для
адмiн,iстративноI послуги,
а так()ж вимоги до них

1. Заява на отримання
послуги подасться

в

ад.иiнiстративноТ
письI лI оЕ;iй, уснiй чи

електроI { нiй формi,
2.BeTeplrHtrpHi документи

таlабо коли вантаж

частини,);

З.

(разi

наявностi
розпс,дiляеться на

Експертнi ви,сновки

лабораторiй,

i] "кредитованих

уповноваж ених

,Щерж продспож ивслуж бою.
10.

Порядок та
ПОДаI I НЯ

спосiб

ДОКУМеНТiВ,

необ;кiдних

для

отри] иання
адмir,riстративноТ послуги

,ЩокументI I , подаються в одноlч{ у примiрнику
суб'с:ктом гс)сподарювання
особисто

(керiвником юри,цичноi особи, фiзичною
особою  пiдприемцем) або уповноваж еною
ним особою.

,Щокумеllтlл мо)кyть

ýiути

надiсланi

рекомендованим л,истом з о] ,I и()ом вкладення,
при цьому пiдпис ] заявника (фiзичноi особи 

пiдrrрисмця)

та

уповноваж :еноi ним особи

засвiд.lу,gться HoTapi ально.
11.

ГI латнiоть (безоплатнiсть)
надаI ] ня адмiнiстративноI
посл,/ ги

ГI латно.

У рсlзi плаmносmi;
11.1

l| .2.

11.3.

Нормативноправовi акти,
яких
стяry,етъся плата

на

пiдставi

Постансrва Кабiне,гу MiHiclpiB Украiни вiд

09.06.2011 Jф С;41 "Прrэ затвердж ення
перелiку платних адмiнiстtr)ативних послуг,
якi наl(аюr:ься Щер:кавною слу:кбою з питань
безпечностi харчових продук,гiв та захисту
спож ивачi_в, оргаЕI ами та усI ановами, що
наlrеж ать до сферlа il упраlзлiння, i розмiру
плати

Розмiр та

порядок
плати
(адмiнiстративного збору)
за
платну
адмirriстративну послугу

:за

ix наданн.ll".

| 4,46 тривнi

Розрахунковий рахунок

ккД

220| 2500 ,,Плата за н:rдання iнших
адмiнiстрilтивних послугО' баlшк отримувач
Казначейство Укр,аiни (ЕАГI ),

Рахунок
отримyвач

Найrменування
отримyвача

Едрпоу

UA75899998
03341098790

МиколаI в.Гl/ К/
тг
М.Снiгурiвка/

37992030

2| 0l4444

13.

видачу ветеринарноi

довiдки  при перелиiщеннi в мс)ж ах району.

для внесення плати

12.

 за

внесс)ння

220| 2500

Строlк
надання
адмirriстративноi послуги

Не

Перелiк пiдстав

Недотри:мання ветеринаtrlносанiтарних
заходiв, передбачених законодавством;
ускладнення епi:зоотичноi' ситуацiI на

вiдмсlви

у

для
наданнi

адмirr iстративноi послуги

цiзнiпrе

нiж через мiэяць з

надходж ення документiв на ро:] гляд.

дати

1.

вiдповiднiй територii, потуж ностi (об'ектi);

2.

Немож ливiсть безпосередI I ього огляду

об'скта держ авного ветеринарI { осанiтарного

контролю та нагля,цу;
З. Вiдсу,тнiсть

Lпьного
до кумеrI т€

пiдтвердж ення епjiзоотичного благополуччя
мiсцевостi походж ення ] ] а ветеринарно
санiтарного стану об'ек,гiв;
вiдсутнiсть
необхiдноi, ветеринарноТ оброr5 ки тварин, ik

карантинування, вiдповiдttи> l
таlабо
| 4.

Результат

дослiдж ень

го вис

Видача ветеринарнсli довiдк:и.
тивноТ п

Факт отримання докумеI { т€.

15.

Способи

отримання
вiдпсlвiдi (результату)

дозвiльного
характеру засвiдчу€
, гься особиэтим пiдписом
керiвнилса юридичtлсli особлt, сРiзичноi особи
пiдпрlлемця (фiзично,r особи) або
уповноваж еноi ниlи особи .[ pl{ пред'явленнi
докумен:та, що засвiдчуе йсrго особу, та
докумеЕ.та про внесення пJI ати за його

1б.

Приlчriтка

Видача( вiдмова 1, видачi, переоформлення
анулювання) вiетеринар] ци] ( документiв
здiйснюетt,ся вiдп< rвiдно до Зirкону УкраТни

"Про дозвiльну

систе] иу

господарськоi дiяльностi"

сферi

з урахуванням
особливос,гей, визI { ачених l3al:oHoM Украiни

"п

] иедици

ЗАТ,ВЕРДЖЕНО
Наказ СнiгуlэiвськоТ районноi
держ авноi лiLкарнi ветlэрI lнарноI
медицини
вiд .к25> березня 202I tr,оку J\ Ъ 0В

ТИПОВА I НФОРМАЦI ЙНА КАРТКА
Врrдача ветеринарносанiтарного паспорта на твариiI у
(назва алм iнiстративноi пос.пуги)

Сн iгурiвськ:а ра йorrlra держ а вна лiкарнд четериrrаf,lноТ мед и.щ.ни
(найменування суб'скта надання Фlмiнiсцативноi послуги

)

I нформацiя про суб'скга надання адмiнiстративноi поrслуги
1.

суб'слlта
адмiн_i стративноТ

)

57301 __дц€
ц tцурiвка.

Мiсце,знаходж ення
надання

Сн

tryд..Хtовтнева.2З
iгУр Цgtrкдйрац!,н. МиколаТв ська о бласть

послуги

I нфор.мацiя щодо реж иму
роботи суб'скта надання
адмiн i стра,гивноТ посJrуги

Вiдlrовiднсl до

трудовоllо розпорядку.
Понедiлок  Четвер з 0800

П'ятниця з 0800до
Обiдня перерва з

Вихiднi днi 
3.

Теле(lон/ факс (довiдки),

правил

(05 1 62) 2

1

внутрiшнього

д< > 1700

1600

до 12а5
субот,а, недiля
1200

587 kuliush.da@ukl,.net

адреса електронноТ пошти
вебсайт суб'екта
та
надання адмiнiстративноi
послуги

Нормативнi акти, якимI л регламенry€
т ься
адмiнiстрат,ивноi послуги
4.

l3акониt УкраТни

надання

Закон У,краТни "Про ветеринар.цу медицину",
(cTaTTi З2,99).
Закон УкраТни "Про дозвiльну систему у
сферi господарськсli дiяльностi"(частина
третя cTaTTi 2).
Закон УкраI ни < Про Перелiк д,окументiв
дозвiльног,о характеру у сферi господарськоТ
дiяльностi> .
Закон Украiни < Про адмiнiстративнi
послуги) (стаття 8).

э.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнетlr MiHicTpiB )/ краiни вiд
2| .| | .20 1 3р. J\ b 857"Про затверlI ж ення
Порядку видачi ветеринарних документiв> .
Постанова Кабiнетlz MiHicTpiB УкраТни вiд
09.0б.201 1 Jф641 "Про затвердж ення перелiку
платних адмiнiстра,гивних псlслуг, якi
надаються Щерж авною служ бопэ з питань
безпечнсlстi харчоЕtих продуlктiв та захисту
спож ивачiв, органа_м_и та устанс} вами, що
входять до сфери iT управлiнlня, i розмiру
плати за ik надання" зl змlна] ии

6.

Акти центр€tльних

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
проllовоJI ьства УкраТни вiд 01.08.2014 Jф 288
"Про затвердж ення правил запэвнення ,
зберiгання, списанrI я ветеринарних
документiв та вимог до ii обпiк:у", який
заресстровано в I \ 4iHicTepcTBiL юстицii
УкраТни 3ж овтня 2О14 за J\ Ъ l2(l2l25979 (з1
змiнами

органiв

виконавчоi влади

1

Акти мiсцевих

органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевrэго самоврядування

Умови отримання адмirriстративноI послуги
8.

9.

10.

Пiдст,ава для одерж ання
адмiн iстративноТ послуги

Вичеlэпний

перелiк
докуtrлентiв, необхiдних
отримання
для
адмiнriстративноi послуги,
а такOж вимоги до них

Поря,цок

подання документiв,
необ> сiдних для
отриL{ оння
адмirr iстративноТ послуги

Заявник I lовинен забезпе,ци:ги створення
мож ливсlст,i для безпосеред] lього огляду
об'сктчt
caHi

ветеринарно

держ авного
та наг.

1. Заява на отримання

послуги подаеться в
електроннiй формi.

2.

адI иiнiстративноi
письмовiй, уснiй чи

Наявнiсть ьrеобхiдни,к ветеринарних

обробок, результатiв вiдповiдних дослiдж ень
(у разi перемiщення у меж ах УкраiЪи) або
експертI { их висновкiв (у разi ев:спорту).
Щокументлt, подаю,ться в одI { о} лу примiрнику
счб'сктом
господарювання
особистrэ

(керiвником юриjlичноi осо{ 5и, фiзичною
особою  пiдприепrцем) або уrовноваж еною
ним особою.

,Щокументлr мож уть

YT_zI

рекомендованим л] пстом з опи()ом вкладення,

пiдпис заявника (фiзичноi особи 

та

уповноваж с:нсi ним особи
засвiдчус)ться нотаD iально.

пiдприсмця)

11.

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Платно.

у
11.1

Нормiативноправовi акти,
пlдстав1
яких
на
стяryеться плата

l плаmносml:

Постанова Кабiнету MiHicT,piB Украiни вiд

1

} Г9 6,+ | "Про

затвердж ення
перелiку платних,адмiнiстрiатI lвних послуг,
якi надаються
слrуясбою з питань
'Щерж авною
безпечtlостi харчоЕ} их прод)/ ктiв та захисту
09.06.201

,rсl,ановами, що
управлittня, i розмiру

спож ивачiв, органами

н€
Lпеж ать дцо сфериг if
плати за ik надання".

та

l| .2.

Розмiр та

порядок
плати
внесе_ння
(адмiнiстративного збору)
платну
за
адмiнiстративну послугу

ветеринарно
санi,гарного паспор,I а на твsрlиgу .

11.3.

Розрахунковий рахунок

ККЛ

для в] lесення плати

5| ,29 гри.внi  .lа видачу

22012500 ,,I I лата за на.дацня iнших
адмiнiст,ративних послуг" баrlк отримувач
Казна.лейство Украiни (ЕАП.),

Рахунок
отримYваtI
UA75899998
03341098790

2| 0l4444
| 2.

CTpolt

надання

адмiн:iстративноi послуги
13.

Пере:тiк пiдстав для
наданнi
вiдмсlви у
адмiнriстративноI послуги

Не

Найменування
отримувача

Едрпоу

МиtколаТв.Г)/ К/

37992030

тг
I VI .Снiгурiвка/
22012500

пiзнirше

нiж через

мi{ ] яць

з

дати
надходж ення доку} дентiв на ро:} гляд.
1. Недотримання ветеринаг,носанiтарних
захсlдiв, передбсrчених законодавством;
ускJI адненI ] я епi:зоотичноi ситуацii на
вiдповiднiii територiТ, потуж ностi (об'сктi);
2.

Немож ливiсть безпосередI I ъого огляду

об'екта iцерж авного ветеринар] tосанiтарного
контрол.ю,та нагляiцу;
З.

Вiдсу,гнiсть

до] (ументапьного
пiдтвердж ення епj,зоотичного благополуччя

t ветеринарно
мiсцевос:гi поход)(ення т€
санiт,арнсlгсl стан} , об'сктiiв; вiдсутнiсть
необхiдноi ветеринарноi обробки тварин, ix
карантинування, lзiдповiднlах дослiдж ень
Tal

або експертного ] BllcHoBKy.

14,

Результат

надання
адмiнiLстративноi послуги

Видача

15.

gцбgбrби

отримання
вiдповiдi (результату)

Факт отримання документа

1б.

Примiтка

ветеринарносанiтарного паспорта
на тварину.

дозвiльного
характеру засвiдчуеться особистим пiдписом
керiвника юридичноi особи, фiзичноi особи
пiдприемця (фiзичноi особи) або
уповноваж еноi ним особи при пред'явленнi
документа, що засвiдчуе йоl:о особу, та
документа про внесення плати за його
видачу.
Видача( вiдмова у видачi, lrеllеоформлення

анулювання) ветеринарних

документiв
здiйснюс)ться вiдповiдно до Закону Украiни
"Про дозвiльну систеI \ { у у сферi
господарськоТ дiя;rьностi" з урахуванням
особливсtст,ей, визначених Зlаконом УкраТни
"Про ветеринарну N{ едицину)).

