ЗАТВýРД} КЕНО:
Первомайськоi
держ авноТ лiкарнi

медициýи

.202l

ffir;Жff

} ::liЗхх

вiдповiдальнд

пiдроздi.ll
Т.

КО3iЦькд:Т;;

начаlI ьника

Первомайськоi
районriсi держ авноi
лiкариi BeTepHHapHoi
медициýи;
о. лАтвI нА *
завцувач
протиепiзоож чfiOго
вiддiлу Первомаfrсъкоi
райнноi дерlкавноi
лiкарнi веrвринарноi
медицшflи;

В. YHTUI OBA. лiкар
BeTepKI rapHoT медици ни

ГI ерво* tаiiськоi

районноi держ авноi
.rriKapHi ветеринарн оТ

медицкни;

iI .КОШЕЛЬНИК.лiкар
BeTepHHaptloi

медицкни;

С,ЦИýАJI

 лiкар

ветери Hapнoi liледкцини

Первомаfrськоi
райониоi лерж авноi
лiкарнi ветерииарноi

;

*
в м е} ка х ра йо ну
: ;;;;;;;;.;#
::.: :r:*
ж НЖ* хЖ#
,,"

посадоýа особа
струкryрний
Прийом пакету
дOкумеI rтiв та його
ресстрацiя,
повiдомлеýня
заявника про
орiентовний TepMiH
вýконання

м

$
i

_

для споr?iиваннrл
ýтаrrи пOсJI уrя

I цькд :.

&р,,

тýхноло

.Nb. ,.f/ 

еи rri

л кrди rлою)

TepмiH
{ днiв)

BI tKOпllýHE

.

''

2,

Формування
дозвiльвоТ справи,
занесення даних д0
ресстру

Т, К03I ЦЬКА  Т,в.о
} rачмьнýк&
trТервомайськоi
районноi дерхсавпоi
лiкарлri ветеринарноТ

в

Протягом
1го дня

медлI { ýнý;

о. JI ATBI HA *
завiдувач
протнепiзоотичноrо
вiддiлу Первомайськоi
райнноi лерж апшоi
лiкарнi ветерннаркоТ
медицики;
В" УНТШОВА. лiкар
вsтерияерýоi lяеди цнни
Первсrмайськоi
районноf держ аэrrоТ

лiкарнi ветеринарноi
L{ едицкни;

П,КОШЕЛЬНИК.лiкар
нетериtларноi
,{ едицlI нк;

С.ЦИБАЛ  лiкар
ветери ýарноi ь.tедtлцияи

Вивчення
епiзоотичноi
ýитуацii ка
вiдповiднiй
територii,
потуж ностi (об'ектi)

Первомайськоi
райокноi держ авноi
лiKapнi петеринархоТ
медицияиi
Т, KO3I I pKA * Т,в,о
ЕачаJьника
Первомайськоi
районно1 держ авноТ

лiкаряi веltрияарноТ
меднц} týи;

о. JI ATBI HA _

завiдувач
протиепiзоопiчýого
вiддiлу Первомайеькоi
райнноi держ авноТ
лiкарнi вегеркнарноi
r} { едицн} { и;

В, УНТI ЛСВА. лiкар
вет&рин8рно1] медл цини

Первомайсьltоi
районноi дерхtавноi
лiкаряi ветеринарноi
l!{ едицж ни;

П.КОШЕЛЬНИК.лiкар
ветеринаряоi
ь{ едицкýи;
С.L{ И,ýАJI _ лiкар
ýsтýринФýоi медициtrи
I 'lepBo:rlaйcbKoi
oaiioнHoi деркавноi

в

Протягом
1



5го дня

лiкаркi вrrеринарноi
медицияý;

д

с} .

Опрацювання
ветеринарно
санiтарних заходiв,
передбачених
закоиодавствоý1 при
оформленrri
експортно 
iмпортних операцiй

о. лАтвI нА *
завiдlъач
проткепiзоотичнOг0
зiддilry Первомаfrськоi
раfi.нноi лерхtавкоi
лiкарнi ветерннаркоТ
мsдýцýнý;
В. УНТШOВА. лiкар
ýетериýарноi медкцилlи
Первомайськоi

в

Протягоt"t
5



7го дня

районноi держ авноТ
лiкаркi ветеринарноi
мед"rцкни;
П.КOШЖЛЬНИК.;тiкар
вwеринарноi
} rедýцинн;
С.ЦИýАЛ  яiкар
вsтериýарýоТ медицини
ПервомаfiськоТ
районноi держ авшоi'
пiкарнi BeTeprнapнot
медицин} I ;
5"

Вивчення
документмъного
пiдтвердх< ення

епiзоотичного
благополуччя
мiсцевостi
похOдхtеЕня та
ветеринарно_
санiтарного стану
об'ектiв

Т. КOЗЩЬК{ * Т.в.о
к&чальнýк&
Первомайськоi
раfiонноТ дер> хавнпi

лiхарнi ветеринарноi
медициýу;
о. лАтвI нА *
завiлувач

прткепiзоож ч} l0го
вцдiлу ПервомайськФ'i
райнноi дер:кавноi
,riKapHi ветеринарноi
медицини;
В. УНТlЛОВА. лiкар
вsтsринерýоi' медициня
Первомайськоi
райохкоТ держ авноi

лiкарнi ветеринарноi
медкцики;
П.КOШЕЛЬНИК.лiкар
ветерннарноi
ý{ едицини;

С.ЦИýАЛ

 лiкар

ветеринерr{ оi пtедициtлн

Первомайськоi
райоккоi держ авнот

] .}

Протягом
дня

78го

6,

вкзначекня
необхiдноТ кiлькостi
ветеринарýоi

обробки тварин, ix
карантинуваýня,
вiдповiлних
дослiдж ень т# або
експертнOго
висновку.

лiкарнi ветеринарноi
медицинн;
Т. КОЗ} ЦЬКА * Т,в,о
начаJI ьrtика

в

Протягом
8 * l0го дня

Первомайськоi
районноi дерхсавноi
лiкарпi ветсринарпоi
медицини;
о. лАтвI нА *
завцувач
проткепiзоOтt{ чного
вiддiлу ГlервомайськоТ
paЁtrнoi держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
медицини;
В, УНТI ЛОВА. лiкар
ветерииерноi медицини
Первомайоькоi
районнот держ авнот
лiкарнi ветерияарноТ
меднцяни;

П.КОШЕЛЬНИК.лiкар
ветеринарноi
медициýи;
С.ЦИБАЛ  лiкар
ветериýарноi медицлlши
ПарвомайськоТ
paйoкrloi держ авпоi
лiкарнi ветерияарно1
} { едициЕи;

7.

Проведення
необхiдних
лабораторних та
дiагностичнях
дослiдж ень

Акредитованi
лабораторii

в

Протягом
10 * 30го дня

8.

Безпосереднiй опшд
об'скта держ авногс
ветеринарно_
санiтерного
контрOлю та
нагляду

Т. КО3I ЦЪКА

в

Протягом
ЗOго дня

} I ачаJI ъник&

 Т.в,о

Г[ ервомайськоi
районноi яерж авноi
лiкарнi ветерииарноТ
медицини;

о. лАтвI нА *

завiдувач
протнепiзоOтýчног0
вiлдiлу Первомайськоi
райнкоi держ авtrоi
лiкарнi ветерннарноi
медкцýЕк;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
BeтepýHapнoi, мrlдициiли
Первомайськоi
районноt дерlкавкоi

лiкарнi ветеркнарноi
медицини;
П.КOШЕJI ЪНИК.лiкар
ветеринарноi
мsднцýн} r;

С.ЦИýАЛ

 лiкар

ýeTepýHepкoi' медхцин и

ПервомайськоТ

9.

Видача вiдповiдного
ветеринарного
документа або
надання заявниковi
вiдмови у видачi
вiдповiдного
ветеринарýого
документа

раЁояноi держ авноi
лiкариi ветеринарноi
медкцнпн;
Т. КОЗlЦЬКА  Т.в.о
fiачалъннк;}

в

Протягом lj} Oго дня

Г[ ервомайськоi
районноi держ авноi
лiкарнi ветсринарноi
медициýи;

о. лАтвI нА *

з* вiдувач
протиелiзоотичýФг0
giлдiлу Первомайськоi
райнно1 держ авиоТ

лiкарнi ветеринарноi
медицини;
В. YHTI JI OBA. лiкар
вЁтериýарноi медицнни
Первомайськоi
районяоi держ авноi
яiкариi ветеринарноi
меднц} rнн;

П,КОШЕЛЬНИК.лiкар
ветеркнарноТ

медýцýки;

С.ЦИБАJI

лiкар
ветериýарýоi' медицнни
Первомайськоi
районноi лерж авноi
лiкарнi ветерннарноi
мgдишlни:


Загальна кiлъкiсть днiв надання
посJryги

30

3ага.тlьна кiлькiсть днiв (передбачена

.j0

законсдавствOм)
Прt* uimка: YMoBHi позначкu: В  вuконуе; У  бере учасmь; П  паzаа$су€
;

3 заmверахсуе.

3АТВЕРДЖЕНО;
Hoi лiкарнi
1!r8дицýI ли

Л9,

{ а;
кл* ж ;.
.5

ТЕХНОЛОГI ЧНА
ВИдд,lа BeTepиI l'pltocaHiTap* or'

Етапи шос.| lyгll

вiдпови&льна

посадова особа

етрукryрший
шцроздiл
Прнйом пакету
дOкументiв та його
реестрацiя,
повiдомленкrI
зlж вника про
орiентовний TepMiH
вккон€
lЕня

1'.

КОЗI ЦЪКý * Т.B.o

I I &чаJI ьника

Пер* омайськоi
районнот держ аянот

лiкарнi ветеринаряоТ
мgдицини;
о. лАтвI нА *
завiдувач
протиепiэоотt{ чнOго

вiддiлу 11ервомайськоТ
райнноТ держ авноi
лiкарнi ветеринарпоi
медицýýш;

В. УНТШОВА" лiкар
ветериýарноi меднцини
Первомайськоi
районнот лерж а* ноi
лiмрнi ветеринарноi
медЕциýн;
П.КОШЕЛЪНИК.лiкар
ветеринарноТ
медицýн} r;

С,Ц} lýАЛ



лiкар

ветýринарноi медициrrи

Первомайськоi
районноi держ авноi
лiкаршi ветеринарноi

паспорта

} Ia

тв* рину

Teprrriн виконання
(днiв)

2.

Формування
дозвiльноi спр&ви,
занесення даних до
реýýтру

Т. KO3I I I ЬKA* T.B.o
н&ча.ilьнкка
11ервомайськоi

в

Протягом
1го дня

районноi дерхtавноТ
лiкарнi ветеринаряоi
медицини;
о. лАтвI } и *
завiлувач
протиепiзоOтж чног0
вiдliлу I 1ервомайськоi
райнноТ держ .авноi

лiкарнi вvтерипарноi
медицини;
В, УНТLПОВА. лiкар
ветерииариоi медкцкнн
Первомайськоt
раfiонноi аерхсавяоi
лiкарнi ветеринарноi
меднц} rнн;

П.КОШЕJI ЬНИК.лiкар
вrтеркнарноi
ýlедýцýнк:

С.ЦИýАЛ

t

Вивчення
епiзоотичноi
ситуацii на
вiдповiднiй
територii,
потуж ностi (об'ектi)

лiкар
в8теринерноi мsдицини
Первома&ськоi
районноi держ авноТ
лiкарнi ве,rеркнарноi
мsдиtdиýх;
Т. КО3I ЦЪКА  Т.в.о


!.I &чаJI ьýика

Первомайсъкоi
райокноТ держ авноТ

лiкаряi BeTepHHapHoi
меднцýни;
о. лАтвI нА *
завiдувач
протиепiзоOж чýог0
вiллiлу Первомайськоi
райнноi держ авноi
лiкарнi ветеркнарноi
медкциI I и;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
ýетеринарноi l,лсдициж н
I I ервомайськоi
районноi дерхсавноi
лiкарнi веrеринарноТ
мýдицини;

П.КOШЕЛЬНИК.лiкар
в* тсркшарноi
медициttЕ;

С.ЦИБАЛ



лiкар

ветgриriарноi медицинк
ПервомайськоТ
раfrошноi держ авноi

в

Протягом
1 * 5го дня

лiкарнi BeTepиtla;lHoT
медишиниi
4.

Опрацю,вання
ветеринарно
caнiTapниx заходiв,

передбачених
3аКОЕOДаВСТВО} чr ПРИ

оформлекнi
екýпортно *
iмпортнкх опsрацiй

о. лАтвlнА *
завiдувач
протиепiзоож чilQr,о
вiд;tiлу Первомайськоi

в

Протягом
5



7го дня

райirноi дерхсавнtli
яiкарнi ветеринарноi
медицини;
В, YHTI JI OBA. лiкар
BeTepиHapнoi медицини
ПервомайськоТ
районноi лерж авноi
лiкарнi ветеринарноi
мед} rцкýи;

П.КОШЕЛЬНИК.лiкар
ветеринарноi
медицини;
С.ЦИБАЛ  лiкар
вýтеринарноТ медицина
Первомайськоi
райuнноi яерж авноi
xiKapHi вчrеринарноi
5,

Вивчення
документаJI ьног0
пiдтвердж ення
епiзоотичною
благополуччя
мiсцевостi
походж ення та
ветеринарн0
санiтарного стану
об'сктiв

Т. К03} ЦЪКА

 Т"в.о
начальЕика
Первомайськоi
районноТ держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
t} tеДКЦКНИ;

о. JI ATBI HA *

завiдувач
протиепiзоOт.ичнOг0
вiддiлу Первоtолайськоf
райнноi дерхсавноi
лiкарнi BeTepHxapнoi
медици} rý;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
ветsринерýоi медициии
11ервомайськоi

рйоuноilдерж авноi
лiкарнi ветеркнарноi
медицинл{ ;
i

ll.КОШýЬНИК.лiкар
вýтеринариоl
медициgк;
С.ЦИБfuТ  лiкар
ветерихарноi медицпн lt
Первомайськоi
районrrоi держ авноТ
лiкарнi ветерикарноi

в

Протягом
дня.

78го

6.

визначення
необкiдноТ кiлькостi
ветеринарноi
обробки тварин, Тх
карантинуваннJI }

вiдповiдних
дослiдж ень таlабо
експертног0
вксновку.

Т. КOЗI i{ ЬКА * Т.в.о
иачалькика
Первомайськоi
районноi яврж авноi
лiкарнi вsтеринарноi
медицнfiи;
о. лАтвI нА *

t}

Протяголr
8 * 10го дня

завiлувач
llpoTH епiзоот} I ч} I ого

вiддkу Первомайськоi
райнноi лерж авлtui
лiкарнi пrrеркнарноi
медицини;
В. УНТШОВА. лiкар
ветерннарноi меднциtlп
Первомайськоi
районпоi держ авиоТ
лiкариi ветеринарноi
медýцння;

Ш.коI fiЕлЬНИК.лiкар
ветерннарпоТ
медицi{ ýи;

С.I ИБАJI

 лiкар
вsтерfiнархоi медвцкнш
Первомаfiськоi

районноi держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
медиI dини;

7.

Проведення
необхiдних
лабораторних та
дiагностичних
дослiдж ень

Акредитованi
лабораторii

в

Протягом
10 * 30го дlrя

8.

Безпосереднiй огляд
об'екта держ авного
ветеринарýо
санiтарного
контрOлю та
нагляду

Т. КО3I ЦЬКА  Т.в.о
начаJI ы{ хка
Первомайськоi
районноi дерхавноi
лiкпряi ветеринарноi
медЕцшш;

в

Протягом
30го дня

о. лАтвI нА



завiдувач
протиепiзоотичнOrо
вiддiлу Первомайськоi
райнноi держ авноТ
лiкарпi ветернхаряоТ
медкц{ нн;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
ветериýар} tоТ л* едrлцинlr

I I epBoMaйcbKoi

райохноi держ авноТ
лiкарнi ветерхнарноi
медýцýни;

П.кошRI I ьнИК,лiкар

tsе,герл{ fiарноТ

медициýв;

С,ЦИБАЛ

 лiкар

ветерикерно1 меднцннк
ПервомайськоТ

q.

Видача вiдповiдного
ветериýарного
докумQнта або
кадання заявниковi
вiдмови у вкдачi
вiдповiдного
ветеринарного
докумsнта

районкоi держ авноi
лiкарнi ветерннарноi
меднцпнý;
Т, К03I ЦЬКА * Т,в.о
ýачаJьника
Первомайськоi

l}

Протягом.

1,л} Oго

районноi держ авноТ
;liKapнi ветеринарноТ
медицини;
о. лАтвI нА _
завiдувач
протиешiзооткчfiого
вi;шiлу Первома&ськоi
раftнноi д* р:кавноi
лiкарнi ветеринарноi
медицини;
В. УНТI ЛOВА. лiкар
ветеринарноi меднцяки
Первомайськоi
раfiонноi держ авноТ
лiкарнi ветеринарно?
медициýи;

П.КОШЕJЪНИК.лiкар

|

l
1

ветершварноi
медицинý;
С.ЦИБАJI  лiкар
вЕтýриýарноI медýцини
Первомайськоi
РаЙОННОt ДеРЖiШНОl..

l лlкарнl ветерипарноt

l медиrшни:

з0

3агальна кiлъкiсть днiв н,адання
поýýуги
Загапъна KiпbKicTb

з0

дriв (перgдбачена

законодавством)
Прzмimка : yMoBHi псзначкlt : В  вuкану€ ;
3  заmверёнсуе.

У,

бере учасmь ;

П

поеоdэtqле;

днх

ЗАТВЕ] РД} КЕНО;
} I аказ Первомайсъкоi

ffi

ТЕХНОЛОГI ЧНА

КАРТКА

з* ry* "оiiлiкарнi
медI .1L,ини

Ла

Вндача мiнснародннх
,
i
(лля Kpaih сЕд



йЁй;lЖt;&;:iкtж r*

прн пёреиiщеннi
за MerKi Y* bai""

Етапи послугш

вiдповiдальна

посадова особа

cTpylсrypHHii

пцроздiл

Прийом пакету
доlсументiв та його
реесlрацiя,
повiдомлен} ýI
заявника про
0рlентOвний TepMiH
виконаннrI

т.кбWкд:тй
ilачý,JI ьýика

Первомаfiськоi
районноiiдерж авноi
лtкарнi ветеринарноi
медицЕнЕ;

о. лАтвI нА
lзавiýlвач



протиепiзоOтичýог0
вiддiлу Первомайсъкоi

раfiнноiдерж авноi
лtкарнi ви.еринарноТ
медиц| rýи;

В. УНПЛОВА. лiкар

ветеринарноi медицини
rtервомайськоi

районноiдерж авноi
лtкарнi ветеринарноi
медициýн;

П.КОШЕЛЬНИК.лiкар
ветернваршоi

медициft{ ;

С,ЦИýАЛ

,rriKap

BeTepI r Hapнoi

медицини

ttepBoMaйcbKoi

районноi держ авноi
лtкарнi BeTepHHapHoi

TepMiH
{ лиiв;

J{ ! з)

_

Формування
дозвiльнOi справи,
занесOння даних до

ТХозПькА 

реестру

т.в.о

началънкка
Первомайськоi
pafiorrHoT лерхавноi
лiкарпi вrгериNарноТ
медицини;

о, лАтвI нА *
завiдувач
проr:кепiзоотнчног0
Первомайськоi

"Йiпу

райкноi держ авноi
лiкярнi веrеринарноi
мёдшI ипи;
В. УНТI ЛOВА. пiкар
ветериýарноi мsдицияи

Первомайськоi
райохноi держ авrлоi

JriKapнi BeTepHHapHtrT
} rед} tцинк;

П.КOШЕЛЪНИК.лiкар
вчсеришарноi

медициЕи;
l

Вивчення
епiзоотичноi
ситуацii на
вiдповiднiй
територiI ,
потуж ностi (об'сктi)

С.ЦИБАJI

 лiкар

ветеринарýоi медкцлrна
ПервомайськоТ
районноТ держ авноl
лiкарвi встеринарноi

r

козiцъкА

* т.в,о

начаJьt{ I I ка

Первомайськоi
pafiolrнoi дерхаввоi
лiкарнi ветврихарноi
меýtциш{ ;

о, лАтвI нА *

,

завiлувач
протиепiзоотиrlноrо
вiидИу Первомаfftськоi
райнноi держ авноi ..
лiкарлri BeTepияaprloi
меrý{ ц} rl{ ý;

В. УНТlЛОВА. лiкар
ветеринарноi медицини
ГI ервомайськоi
райовноi д* ркавuоТ
niKapнi веrеринарноi
медицнни;

П.КОШЕЛЪНИК.лiкар
ветеринарноТ

мёдициýи;

С,ЦИýЫI

 яiкар

ветерии&рýоf медлцини
Гlервоr"rайсъкоi

лiкарнi ветеринарноi
медицини;
4.

Опрашов€
lння
ветеринарн0
санiтарних заходiý,

ýередбачених
законодаветвом при
оформленнi
експортно "
iмпортних операфй

5.

Вивченкя
документЕtльного
пiдтверлж ýЕня
епiзоотичýOго
благоtrолуччя
мiсцевостi
походж еI { ня та
ветеринарно
санiтарного стаýу
об'ектiв

о. лА"твI нА *
завiдувач
протиепiзооfi{ чýого
вiддiлу ГI ервомайськоi'

в

Протягом
5 * 7го дня

в

Протягом
дня

райнкоТ дерхtааноi

лiкарнi вsтеринарно'i
медýц} rýн;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
ветsркЕарноi меднцнкк
Первамайсъкоi
райсlшноi держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
медициrrи;
П.КОI ТI ЕЛЬНИК.лiкар
ветеринарноi
медициliи;
С.ЦИБАJI  лiкар
вgгерgнарfiоi медицивк
Первомайськоi
районноi лерж аэхоТ
лiKapHi ветерипарноi
медициниi
Т. КОЗЩЪКА  Т.в.о
нач&JI ьннка

ПервомайськоТ
райошноr держ авноi

лiкарнi ветериварноi
} rедпциня;
о. лАтвI нА *
завiлувач
протиепiзоOтнчного
вiллiлу Первомайськоi'
райнноi лерхсавuоi
лiкарнi ввтеринаряоi
медшц} rни;

В. УНТI ЛOВА. лiкар
ветеринаряоi медицкни
Первомайськоi
районноi лерж авноi
лiкарнi ветеринарноi
мЁдицнни;
П.КOШЕJЬНИК.лiкар
ветерпнарноi
ý{ еднциLlý;

С.ЦИБАJi



лiкар

BeTеpKHapttoT медкциtrи

Первомайськоi
районноi держ авноТ
лiкарнi ветеринарноi
мsдкцfiЕк:

78го

6"

визкж ення
необхiдноi кiлькостi
ветеринарноi
обробки тварин,

ix

карантинуванняl

вiдповiдних
дослiдж ень та/ або
експертного
вýсновку.

Т. КОЗI ЦЬКА Т.в,о
начаJI ьýика
Первоt,tайськоi

в

Протягом
8 * 10го дrrя

раfrовноi держ авяоt
лiкарнi ветеркнарноТ
медкцикý;
о" лАтвI нА _
завiдув* ч
протиепiзоOтичного
вiлliлу Первомайськоi
райiляоi дерlкавноi
лiкарнi ветеринарноi
мgдицикн;
В. Y} I TI JI OBA. лiкар
BeтepиKap_} roi м едицияп
Первомайсъкоi
районнот дерrкаsноi
лiкарнi ветеринарноi
медi{ цннк;

П.КOШЕЛЬНИК.лiкар
ветерrнарноi
меди.цини;

С.I ИБАЛ



лiкар

BeTepHHapHoi медициrrи

Первомайськоi
райояноi дерхавноi
лiкарнi BeTepHHapHoi
меднцfi} rк;
7.

Проведення
необхiдних
лабораторнш( та
дiагностичяI irх
дослiдж ень

Акредитованi
лабораторii

в

8.

Безпосереднiй огляд
об'еrста держ t[ вною
ветеринарЕо
санiтаркого
контролю та
нагляду

Т. КОЗI ЦЬКА * Т,в.о

в

наЕI rщьýЕка

Перэомайсъкоi
районtлоi держ авноТ

лiкарнi вrrеринарноr
мýдицияи;
о. лАтвI нА *
завiдувач
протиепiзоOтýчного
вiддiltу ПервомайськоТ
райнноiдерж авlrоi
лiкарнi вете;tннарноi
медýцнки;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
ветерugарI I оТ меднцнки
Первомайськоi
районвоi держ аэноi
лiкарпi ветеринарноi
медицш!} r;

П.кошЕлЫ{ ИК.лiкар

,ГI ротягом

30го дня

вётерипарноi
медицини;
С.ЦИБАЛ  лiкар
вsтериýарноТ медицнни
Первомайсъкоi

9.

Видача вiдповiдного
ветерI rнарнOго
документа або
надення заявниксвi
вiдмови у видачi
вiдповiдного
ветерI шарного
докум,ента

районноi держ авноТ
лiкарнi ветерияарноi
мgýиципи;
Т. КО3I ЦЪКА * Т.в.о
начальника
Первомайськоi

в

Протягом 130го дня

районноi держ авноi
лiкарнi ветерикарноi
медrrцкýи;

о. JI ATBI HA

завýвач



протиепiзоOтичýого
вiддiлу Первомайськоi
раfrнноi держ авно1
лiкаряi ветеринарноТ
} { ед} lцýýн;

В. УНПЛОВА. лiкар
ветериýархоi медлrцшни
Первомайськоi
районноi лерж авноi
лiкарнi ветеркнарноi
медицини;

П.КОI I Ш4ЬНИК,"лiкар
ветеринарноТ

медициниi

С.ЦИýАJI  лiкар
ветервнарноi медицини
ПервомайськоТ

районноi держ авноi
лiкарнi ветерипарноt
мЕдLýI ýни:
Зага.rrька кiлькiсть днiв надання

з0

послуги
Загапьна кiлькiсть днiв (передбачена
законодавством)

30

; У  береучасmь;
ПptlMiпtKa: YMoBHi позначкlt: В  вuкону€
3  заmверduсус.

П,

поеOаuсу€
;

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Нацg$I ервомайськоi

/ * \

ffi* ноТлiкарнi
ffiKJoT,",,

t'ýйЪкаI Ж*

W
тЕхнол"rffi

Видача ветеринарннх свiдоцтв Иля Украiни
 формп Л! 1 та м 2)
fiри перемiщепнi з1 Meяti TepHTopiT Автошомшоi Республiки
Кримп
областей, MicT Кисва та Севастополfl,
районiв, мigг
(KPiM Х8РЧОВИ
шногс походж €
ý ня



ХТЖ;ж ;ж ;1* i* "

эlrл

Етвпи псслуги

вiдповиальý8
ýiя*
fiоеадова * соба i (В, У,
струlсlурниЁ
п, з}

'I epnrirl
(лrнiв)

шiдроздiл
1.

Прийом пакету
дOкументiв та його
ресстрацiя,
повiдомлення
з€
UI вника ýро
орiентовний TepMiH
виконання

Т. КОЗI ЦЬКД  Т.в.о
ll нача.пьника
| Первомайськоi

|

l

районноii держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
|
| медицини;
о. лАтвI нА 
|
l завiдувач
l
| протиепl3оотичного
Первомайськоi
|
"iддiлу
райнноiлерж
авноТ
|
лlкарнl
ветеринарлlоi
|
медшtиltи;
l
В. УНПЛОВА. лiкар
l
| ветеринарно? медицини
ПервомаlськоТ
|
|

|

'

раfiониоiдерж авноi
лiкарнi ветеринарноi
медицкни;
П.КOШШI ЬýИК.лiкар
BeTepиrrapHoT

медицини;

С.ЦИБАЛ лiкар
Beтepýýapfioi медицкни

Первомайськоi
райояцоi дерхавноi
лiкарнi ветерияарrлоТ
медицкнн;

в

Протягом

lго дня

BtlKoHaHýrl

2.

Формування
дозвiльноi ýправн,
занесgння даýих до
реестру

Т, КОЗI ЦЬКА * Т.п.о

в

t{ ачеJI ьt* ýка

Протягом

lrc дня

ПервомайськоТ

районноi дерхсавнсti
лiкарнi ветерж нарноi
медицкýI d;

с. JиTBI HA *
завiдувач
протиепiзоотýчяого
вiддiлу ПервомайськоТ
райяноi дерхавноi
лiкарнi BeTepKHapHoi
медициýи;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
вет€
р иЕарýоi медицкнш
Первомайськоi
раfrокно1 лерж авноТ

лiкарнi ветеринарно1
медrцин} r;
П.КОШЕЛЪНИК.лiкар
вvrеринарноi
медициýи;
С.ЦИýАЛ  яiкар
вýтеринарýоi медкцини
Первоиайськоi
райояноi держ авtlоi
лiкарнi ветеринарноi
медI !цииý;

J.

Внвчення
епiзоотичноi
ситуацii на
вiдповiдвiй
TepHTopii,

потуж ностi (об'ектi)

Т. К03I ЦЪКА * Т,в.о
начаýьýика
Первомайськоi
pafroнttoi держ авноi
лiкарнi вчгерииарноi
медициии;
о. лАтвlнА *
завiдувач
протлепiзоотичного
вiддiлу Первомайськоi
райнноi держ авноi
лiкарui вчтсрикарноi
мýдцrцнниl .
В. УНПЛОВА. лiкар
BeTepltнapýoi медицпкк
Пqрвомайськоi
районкоТ держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
мЕдкцýýх;
П.КОI ТI F"ЛЪНИк._лiкар
ветеркнарноi
медицини;
С.ЦИБАJI  лiкар
ветеркýарýоi медкцкнн
Первомайськоi
paйorrнdi девж авноi

в

Протягом
1 * 5го дня

(

,il

лiкарнi ветерrrнаряоi
мsднциýи;

4.

Опрац* "анн8
ветерннарý0
санiтарних заходiв,
шередбачених
зllкоЕодааýтвом при
оформленнi
екýпортн0 
iмпортних операцiй

0, лАтвI нА



завiдувач
ltротиепiзоотнчноrо
вiддiлу Первомайськоi
райнноi лерж авuоi
лiкарнi ветерннаряоi
медицини;
В. YHTUI OBA" лiкар
ветЕринарýоi медицини
Первомаfrсъкоi
районпоi держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
медицини;

в

Протягом
5 * 7го дня

П.КОШЕЛЪНИК.лiкар
ветерянарноt

медýциж r;

5.

Вивчення
докумsнтальною
пiдтвердж ення
ýпiзоотичного
благополуччя
MicцeBocTi
псходж ення та
ветеринарно_
санiтарного стану
об'шстiв

С.ЦИýАJI  лiкар
ýстЁринерноi медяцикu
ПервомайськоI
paBoнHot держ авно1
лiкарнi ьегеринарноТ
мед{ цини;
Т. КОЗI ЦЬКА * Т.в.о
начальнýка
Первомайськоi
районноi держ аэноТ
яiкаркi ветеринарноТ
меднциýи;

о. лАтвlнА *

завiдувач
протиепiзоOтичного
вiддiлу Первомайськоi
райяноi держ авноi
лiкарвi ветеринарuоi
медицшй;
В. УНТШОВА._ лiкар
вoтgриýарноi медицини
Первомайськоi
рвйонноi дерхсавноi
лiкаряi ветеринарноt
ме.д{ цин} I ;

П.КОШЕ[ ЬНИК.лiкар
ветернNарноТ
} rеднцини;

С.ЦИБАЛ



лiкар

ветеринарноi медициrrи
ПервомайськоТ

районноi держ авнот

в

78го

лiкаркi ветеринарноi
6.

визначення
необхiдноi кiлькостi
ветеринарноТ
обробки тварин,
карантинування,

ix

вiдповiдних
дослiдж ень та./ або
екýЕертного
висновку.

медишини;
Т. КОЗЩЪКА  Т.в.о
начаJьника
Первомаfiськоi

в

Протягом
8 * 10го дня

районно'i.uерж авноТ

лiкарнi BeTepHHapHoi
медицинý;
о. лАтвI нА *
завiдувач
протиепiзоож tпtоr0
вiддiлу ПервомайськоТ
райнноi держ авкоi
лiкарнi ветершяарноi
ýlед} I ц} rýк;

В, УНТI ЛОВА. лiкар
ветерииерно1' медпцини
Первомаfiськоi'
райокноi л* рж авноi
лiкарнi вmеринсрноi
} rедициýи;

П.КОШШЬНИК.лiкар
ветеринаршоi

медицихк;
С.ЦИБАJI  лiкар
Beтepxнepнot медицинлt

Первомайськоi
раftонноi лерж авноТ
лiкариi ветерипарноi
мФiичl| ýх:
7,

Проведення
нýобхiднýх
лабораторних та

Акреднтованi
лабораторii

в

Протягом
10  30го дня

в

Протягом

дiагностичних
досJliдж ень
8.

Безпосере$I iй 0гпяд
об'екта держ авнсго
ветеринарно
санiтарного
контрOJI ю та
нагляду

Т.

ко3I ЦьКА

* Т.в.о

I I аqаJI ьника

Первомайськоi
райовпоТ держ авно:i
лiкарпi ветеринарно'i

медициýи;

о.

лАтвI нА*

завiýrвач
протиепiзоOтýчнOго
вiддiлу Первомайськоi
райнноТ держ авноi

лiKapni веrеринарноi
медпцЕlI ý;
В. УНТLЛОВА. лiкар
ветsрЕнарнgi медицнкн
Первомайсъкоi
раýонхоiдерж авно1
лiкарнi встеринарноi

Зt} го дня

медицинн;

П,КОШЕЛЬНИК.лiкар
ветеринарноi
медицини;
С.ЦИБАJI  лiкар
ýетзринарýоi медицини
ГI ервоrrlайськоТ

paйoкHtri лерж авноi

9.

Видача вiдповiдного
ветеринарного
документа або
надання заяýникOвi
вiдмови у видачi
вiдповiдноrо
вsтеринарýоI ý
документа

лiкарrli ветеринарноi
медýциýн;
Т. КОЗI ЦЪКА * Тв.о
начальннка
Первомайсько1
райокноi дврж авноi
лiкарнi внrеришарвоТ
t{ ед{ цýнн;

о, лАтвI нА

в

Протягом i] t0го дня



заяiдувач
протиепiзоотиrшого
giддiлу Первомайськоi
раftнпоi держ авноi
лiкарнi ветеринарноi
медЕцини;
В. УНТI ЛОВА. лiкар
BeTepýHapýoi медицнrrк
Первомайськоi
райояж оi дерхавкоi
лiкарнi вrrеринарноi
меднцинн;

П.кошýлЬНИК.лiкар
BvrcpllHapнoi
м9дицини;
С.ЦИБАJI  лiкар
ýетЁриýарноi медвциян
Первомайськоi
раfiонноi'держ авноi
лiкарнi ветерннарноi
медиI шня;

Заrаrrьна кiлькiсть днiв надання

30

поýлуги
Загалъна кiлькiсть днiв (передбачена
законодавс.твOм)

30

