ЗАТВЕРД} КЕНО
Наказ СнiгурiвськоТ рttйrэнноi
держ авноi лiкарнi BeTepI lHapHoT
меди] I ини
,вiд < 25> березня 2021 F)Oку Ns 08

ТВХНОЛОГI ЧНА КАРТКА
Видача мiж народних ветеринарних сертифiкатli.в
(для Kpaiн СНД  ветеринарних свiдоцтв форми Лil 1, .} { Ь 2 та Лil 3)
при перемiщеннi за меж i Украiни



(rrазва адмilliстративt tоi послуги)

I оловне упрlавлiння Щерж продспож lавслуж би в МиколаТвськ:jiй областi
Снiгурiвсьlса районна держ авна л iкарня вете ринарноТ гшqци цинд
(найменування суб'сюа надання адмiнiс,тра'lгивноi

Етапи послуги

з/ п

1

2.

4.

5.

Вiдповiдальна посадо ва
особа i с,грукryрний
пiдроздiл

Прийом пакет)/
документiв та його
ресстрацiя,
повiдомлення :} аявника
про орiснтовнl,tй TepMiH
виконання

Мазур Катерина lларiонiвна
начальник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.



Формування llозвiльноТ

Мазур Катерина I ларiонiвна
начzшьник лiкарнi , лiкар
ветеринарноi медицини.



Мазур Катерина, I ларiонiвна
начzLпьник лiкарнi , лiкар



справи,
J.

послу,ги)

:} анесення

даних до реес] ,ру
вивчення епi:зоотичноi
слI туацii на вiдповiднiй
територii, пOтуж ностi
(об'ектi)
Опрацювання
ветеринарно  сlанiтарних
заходiв, передбачених
законодавством при
оформленнi експортно
 iмпортних операцiй
Вивчення
документ€
lJI ьнOго
пiдтвердж еннrt

епiзоотичного
благополуччя
мiсцевостi походж ення

та

вет| эринарно

Дiя*
(в, ] / ,

п, з)
в

в

Про:гя,гсlм
однс)г() / цня

в

Протягсlм
1



в



Ji д,нiв

Протягсlм

57днiв

ветеринарноТ медицин и.

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начzLпьник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.

Про:гягсlм

одногO rцня

ветеринарноТ медици нlи,

Мазур Катерина lларiо,нiвна
начilrьник лiкарнi , лiкар

TepMiH
викоtllання
(днiв)



в

Протягом

78днiв
1i

,i

i

санiтарного
об'сктiв
6.

стану

Визначення

еобхiдноi
кiлькостi вет lринарноi

обробки

Е

TBt

рин,

ix

Мазур Катерин

lларiонiвна

начальник лiка1 Hi, лiкар



}

8

ветеринарноТ м дицини.

карантинуванI я,
вiдповiдних щl lслiдж ень
ек )пертного
висновку.
Мазур Ка,герин
Проведення н(
начальник лiка1
лабораторних
ветеринарноТ м
дiагностичних
дослiдж ень
огляд Мазур Катерин
)рж авного начаllьник лiка
об'екта
ветеринарноТ м
ветеринарно
контролю
санiтарного
та нагляду
Видача вiд :I овlдного Мазур Катерин
начальник лiка
ветеринарног(
ветеринарноТ м
документ'а а:б, ) надання

Протя.гсlм

10 днiв

таlабо
7.

8.

9.

заявниковi

видачi

в

I ларiонiвна
Hi, лiкар
дицини.



]

lларiонiвна
Hi, лiкар



в



]

"

l

)дицини.

r

I ларiонiвна

,Hi, лiкар
)дицини.

Протягсlм
10  3(),цнiв

Протягом
30 днiв

Протягом 1
30 днiв

дмови у

вiд повiдного

*i

ветеринарног(

докумецта
загальна кiлькiсть I нiв надання послуги

30

1HiB (передбачена закоI одавством)

Прtсмimка: Уллоt
3  заmверdж уе.

позначкu: В 

30

У  бере учасmь; П 

:ýJa

ЗАТI ] ЕРДЖЕНО
Наказ СнiгурiвськоТ paiioHHoi
держ авноТ лiкарнi BeT,c)p tI HapHoi
медицини
вiд < 25> березня 2021 року NЬ

()8

ТЕХНОЛОГI tI НА КАРТКА
Видача ветерицарних свiдоцтв (дrr" Украiни  форми NЬ 1 та ЛЪ 2) 
при перемiщеннi за меж i територii Автономноi Республiкиl Крим,
облас:тей, MicT Кисва та Севастополя, районiв, MicT
(KpiM хар'{ ових продуктiв тваринного та рослинного пс)_кодж ен!I rt
для спож ивання людиною)
(назва адм iнiстративноi пос.ltуги)

Головне упllавлiння !ерж продспож ивслlr> lqýц в Миколаiвсысiй областi
снiгурiвськ:а районна держ авна лiкарня ветеринарноi п{ €r] цццци
(наliменування суб'сrга надання a,tMiHicTpaTltBlroi послуги)

з/ п

Втапи послуги

Вiдповiдальна

особа i

шоса,I ова

структурний

пiдроздiл
1.

2.

Прийом пакет,у
документiв та його
ресстрацiя,
повiдомлення заявника
про орiентовний TepMiH
виконання

Формування ;цозвiльноТ

справи,

занесення

даних до реестру
a
J.

вивчення епiзоотичноi
ситуацiТ на вi,дповiднiй
територiТ, потуж ностi
(об'сктi)

4.

5.

Опрацювання
ветеринарносан iтарних
заходiв, перrэдбачених
ЗаКОНОДаВСТВС)М ПРИ
оформленнi окспортно
 iмпортних операцiй
Вивчення

документального
пiдтвердж енн:[
епiзоотичного



Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начaulьник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медици ни.

Дiя* '

(в,I / ,
п, з)
в

TepMiH
виконання
(днiв)
Протягом
одного,цня

Середа BiKTop Вitси,tьович
провiдний лiкар ветмедI { цини
протиепiзоотичного вiддiлу

Мазур Катерина I ларtсlнiвна 
начzulьник лiкарнi лiкар
ветеринарноТ медицини.

в

М* ур

в



Катерина I ларiсlнiвна
наччцьник лiкарнi . лir.:ар

однOг() дня

Протягом

l

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop [ } асилыэвич

Протяг< lм

5 дцнiв



провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотичного вiддiлу



Мазур Катеринir I ларiонiвна
нач€
u I ьник лiкарнi, лiкар

в

57днiв

ветеринарноi медицин,и.

Мазур Катерина I ларirrнiвна
начrLльник лiкаtrtнi , лiкар
ветеринарноi медицинtи.
Середа BiKTop I } асильович

Протягом





в

Протягrэм

78днiв

благополуччя
мiсцевостi походж ення
та

провlднии лlкар ветNtе,цицини
проr,иепiзоотиtl| { ого

Bi

ццiлу

ветlэринарно

санiтарного

стану

об'ектiв
6,

Визначення необхiдноi

кiлькостi ветеринарноi
обробки тварин, iх
карантинування,

вiдповiдних дослiдж ень

таlабо
7.

8.

Середа BiKTop Васильович



Про,гягсlм
8 10гсl дня



провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотичного вiддiлу.

висновку.
Проведення необхiдних Мазур Катерина lларiсrнiвна 
лабораторних
та начzLпьник лiкарнi , лiк:ар
ветеринарноI медицини.
дiагностичних
Середа BiKTop Василь< lвич 
дослiдж ень
провiдний лiкар ветме,цицини

Безпосереднiй, огляд
об'скта
держ авного
санiтарного контролю
та нагляду

Видача

в

експертного

ветеринарно

9.

Мазур Катерина I ларiонiвна
начальник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.

вiдповiдного

ВеТеРИНаРНОГО|

в

Про,гягсlм
10  3l) днiв

в

Про,гягом

протиепiзооти чного вiцдiлу

Мазур Катерина lларiсrнiвна
наччшьник лiкарнi , лiк:ар



30 днiв

ветеринарноТ медицини,

Середа BiKTop Василыlвич 
провiдний лiкар ветме,цицини
протиепiзоотичl{ ого вiддiлу

Мазур Катерина lларiонiвна
начаJI ьник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.



документа або надання
Середа BiKTop Васильович
заявниковi вiдмови у провiдний
лiкар ветмедицини
видачi вiдповiдного протиепiзоотичного
вiддiлу

в

Проr:ягом
30 днiв

ВеТеРИНаРНОГО|

документа
Загальна кiлькiсть ,цнiв надання послуги

30

Загальна кiлъкiсть,цнiв (передбачена законодавством)

30

Прttмimка: Уtиовrtli позначкu: В  вllкону€
; У  бере учасmь; П  псlz,эduсу€;
3  заmверdсюуе.

i 

зАтI ] Ерд} кЕно
Наказ Сrriгурiвськоi paiioHHoi
дер} кавноi л iKapHi вете:р инарноi
медицини
вiд < 25> березня 2021, року J\ Ъ

()8

ТЕХНОЛОГI rI НА КАРТКА
Видача ветеринарноi довiдки  при перемiщеннi в Me;ж iax району
(KpiM харlцових продуктiв тваринноfо та рослинного пс).кодл(ення
для спож ивання людиною)
(назва адмiнiстративноТ послуги)

Головне управлiння Держ продспож ивслllцýц в Миколаiвськiй областi
снiгурiвсьlка районна держ авна лiкарtI я ветеринарнот .медицини:
(найменування суб'сrга надання а"цмiнiстративrrоi послуги)

зlп

Втапи послуги

Вiдповiдальна

особа i

посаlI ова

структурний

пiдроздiл
1.

,

Прийом пакет,у
документiв та його
реестрацiя,
повiдомленнrl заявника
про орiентовний TepMiH
виконання

Формування iцозвiльноТ

справи,

занесення
даних до peccr] py

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
лiкарнi , лiк:ар

нач€
u lьник



Дiя* '
(в, l/

п, з)
в

TepMiH
викOнtання
(лнiв)
Про,гягом
одногO,цня

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop В:rсигtьович
провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотич 1;ого вiлдiлу

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начrLпьник лiкарнi , лiк:ар



в

Протягом
одног() цня

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop Василыэвич *

провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотич ного вiддiлу

J.

вивчення епiзоотичноi
ситуацii на вiдповiднiй

територii,

п,отуж ностi

(об'ектi)

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начaLпьник лiкарнi , лiкар



ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop I } асилыэвич

в
l

Протяг< lм
ji дцнiв
1

в

Протяг< rм





провiдний лiкар ветмецицини
протиепiзоотич ного вiддiлу

4.

5.

Опрацювання
ветеринарносанiтарних
заходiв, передбачених
законодавством при
оформленнi rэкспортно
 iмпортних о] перацiй
Вивчення
документЕLгI ьнOго
пiдтвердж еннj{

епiзоотичного

Мазур Катеринzt I ларiсlнiвна
начаJI ьник лiкарнi , лiкар



5

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop Василыэвич



l/ дцнiв



провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотич ного вiддiлу
Мазур Катерина lларiонiвна
начzLпьник лiкарнi , лiкар
ветеринарноi медицин,и.
Середа BiKTop I } асильович





провiдний лiка;l ветмедицини

в

Протя,гrэм
7



8 дн:iв

6.

благополуччя
мiсцевостi походж ення
та
ветеринарно
санiтарного стану
об'ектiв
Визначення необхiдноТ
кiлькостi ветеринарноi

обробки тварин, iх
карантинування,

вiдповiдних дослiдж ень

таlабо
7.

8.

Мазур Катерина Lларiонiвна
начальник лiкарнi , лiкар
ветеринарноi медицини.



Про,rягом
8

10

,цrriв



Середа BiKTop Васильович
провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотичного вiддiлу

висновку.
Проведення нэобхiдних Мазур Катерина I ларiонiвна 
лабораторних
та начальник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.
дiагностичних
Середа BiKTop Васильович 
дослiдж ень
провiдний лiкар ветмедицини

Безпосереднiй

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начzLпьник лiкарнi , лiкар

вiдповiдного

Мазур Катерина I ларiонiвна
нач€
Lльник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.

ветеринарног()
документа аб() наданнrI

в

Про,гягом
10



3tЭ



в

Протягом
30 днiв

в

Протягом 1
30 днiв

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop Василыlвич 
провiдний лiкар ветмедицини
протиепiзоотичного вiддiлу



BiKTop В:rсильович
заявниковi вiiдмови у Середа
провiдний лiкар
ветI \ 1едлlцини

видачi

вiдповiдного
ветеринарного
документа

протиепiзоотичного вiддiлу

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги

30

Загальна кiлькiсть,цнiв (передбачена законодавством)

30

ПРошimка:Улtовн:,iпозначкu:Ввuконуе;
3  заmверdэюуе.

днiв

протиепiзоотичного вiддiлу

огляд
держ авного
ветеринарно
санiтарного контролю
та нагляду

Видача

в

експертного

об'екта

9.

протиепiзооти чного вiддiлу

Убереучасmь,,Ппсlzс,dilсуе,,

зАтI ] Ерд} кЕно
Наказ CHirypiBcbKoi раiiонноi
держ ,авноi л iкарнi ветс:р ltHapHoi
медицини
вiд < .25> березня 202\ l)oкy Jф

tC8

ТЕХНОЛОГI tI Н,А КАРТКА
Вид:лча ветеринарносанiтарного паспорта на тварину
(назва адмittiстратив ноТ послу ги

)

r'оловне управлiння Щерж продспож ивслlrдýц в Миколаiвськiй облас:тi
Снiгурiвськ:а районна держ авна лiкарня ветеринарноI п{ е2I ици н,и
(найменування суб'скта надання alMiHicTpaTlBrloi посл,уги)

з/ п

1.

Етапи послуги

Прийом пакетy
документiв та його
реестрацiя,
повiдомленнrl заявника
про орiентовний TepMiH
виконання

ВiдповiдаJI ьца посадова
особа i струк,ryрний
пiдроздiл
Мазур Катерина I ларiсlнiвна
лiкарнi , лiкар

нач€
Lпьник



Дiя* '

(в, l/ ,

п, з)
в

Тrер,у.iц
виконаlння

(,lHriB)

Про,rягсlм

одного дня

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop Василь< rвич 
провiдний лiкар ветме,цицини
протиепiзоотичlлого вiцдiлу

срдлвм.

.Щолж енко Геннадiй О:rегович

завiдувач Снirylэiвського пункту

г* :

ветеринарноТ медицини

2.

Формування lI озвiльноТ

справи,

занесення

даних до реес] ,ру
a
J.

вивчення епiзоотичноi
ситуацii на вiдповiднiй

територii, пl)туж ностi
(об'ектi)

4.

Опрацювання
ветеринарнос анiтарних
заходiв, передбачених
законодавством при
оформленнi експортно
 iмпортних оrlерацiй

Мазур Катерина I ларiсrнiвна
лiкарнi , лiк:ар
ветеринарноТ медицини.



Мазур Катерина lлapiclHiBHa
начапьник лiкарнi , лiк:ар



нач€
Lпьник

в

одног0 днrI

в

Протягом

15днiв

ветеринарноТ медицини.

Середа BiKTop Васильович

Про,гягом



провiдний лiкар BeTepllHapHoT
медицини протиепiзоотичного
вiддiлу.
,Щолж енко Ген надiй Олегович
завiдувач Снiryрiвського пункту
ветеринарноТ медицини
Мазур Катерина lларiсlнiвна
нач€
Lпьник лiкарнi , лiк:ар



ветеринарноi медицини.
Середа BiKTop Василыlвич 
провiдний лiкар ве,герl,tнарноТ
медицини протлtепiзоотиtI ного
вiддiлу.
,Щолж енко Геннадiй О;rегович
завiдувач Снiryрiвського пунк] у
ветеринарноТ медицини

в

Протягом

57днiв

5.

Вивчення

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начаlI ьник лiкарнi . лiкар

документЕLпьного
пiдтвердж ення

Серела BiKTop Васильович

мiсцевостi походж еннrI
та
ветеринарно
стану

об'ектiв
6.

Визначення гrеобхiдноТ

кiлькостi

веторинарноТ

обробок тв€
t рин,

ik

карантинування,

вiдповiдних дOслiдж ень
(у разi перем_iщення у

меж ах Укра.tни) або
експертних висновкiв
(у разi експорту).
7.

8.

9.

Проведення нrэобхiдних
лабораторних
та
дiагностичних
дослiдж ень

Безпосереднiй

огляд
об'екта
держ авного
ветеринарно
санiтарного контролю
та нагляду

Видача

вiдповiдного

ветеринарног0|
документа аб() надання

8 дцнiв



Мазур Катерина I ларiонiвна
начальник лiкарнi , лiкар
ветеринарноТ медицини.



в

Про,гягом

в

Про,rягсlм

15днiв



Середа BiKTop Васильович
провiдний лiкар ветеринарноТ

медицини протиепiзоотичного
вiддiлу.
.Щолж енко Геннадiй Олегович
завiдувач Снiryрiвського пункту
ветеринарноТ медицини

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начiLпьник лiкарнi . лiкар
ветеринарноТ медицини.



10

Середа BiKTop Василыlвич 
провiдний лiкар ве,геринарноТ
медицини протиепiзоотиttного
вiддiлу,
.Щолж енко Геннадiй О;rегович
завiдувач CHi ryрiвського tI ункту
ветеринарноi медицини

Мазур Катерина I ларiсlнiвна
начzшьник лiкарнi . лiкар
ветеринарноТ медицини.
Середа BiKTop Rасиль< lвич





,

3tC

] "Ё

днiв

] :_i

в

Протягом
30 днiв

в

Протягом 1
З0 днiв



провiдний лiкар ве,геринарноТ
медицини протлtепiзоотичного
вiдцiлу.
,Щолж енко Ген надiй О.rrегович
завiдувач Снiryрiвського пункту
ветеринарноТ медицини
Мазур Катерина lларiонiвна
лiкарнi , лiкар
ветеринарноI медицини.
нач€
Lпьник





ветеринарногс)

медицини протиепiзоотичного
вiддiлу.
.Щолж енко Геннадiй Олегович

документа



провiдний лiкар ве,геринарноТ
медицини протлtепiзоотиLI ного
вiддiлу.
,Щолж енко Геннадiй О;rегович
завiдувач CHi гурiвського пункту
ветеринарноТ медицини

Середа BiKTop Васильович
провiдний лiкар ветеринарноI

вiдповiдного

Протягсlм
7

заявниковi вiLдмови у

видачi

в

ветеринарноТ медицини,

епiзоотичного
благополуччя

санiтарного



завiдувач Снiryрiвського пункту
ветеринарноi медицини

]

* :,.: j,,i,i]

Загальна кiлькiсть ,цнiв надання послуги

30

Загальна кiлькiсть,цнiв (передбачена законодавством)

30

Прuмimка: YMoBHi позначкu: В  вuконуе; У  бере учасmь; П 
3  заmверduсуе,

