
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головно.о }r,равл i ння
Щержпродспоживсrryжби
в Китвсъкiй областi

MaTBieHKo

2018 р.

для отримання ветеринарних документiв:
ветеринарного свiдоцтва (для УкраiЪи - форма Jф1) -

при перемiценнi тварин за межi району
{ назва адмiнiстративноi посл.чги t

Киiвська обласна державна лiкарня ветеринарноi медицини
(найменування суб'екга надаrтrrя 4щлiнiстративноi пос,туги)

Iнформацiя про суб'екта надання адмiнiстративноi послуги

1.

Мiсцезнаходження суб' скта
надання адмiнiстративноi
шосп}ти

вул. Балукова,22, м. Вишневе, Киево-
Святошинський район, КиiЪська область,
08133

)
Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'екта надання
шмiнiстративноi послуги

Вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового
розпорядку:
Пн. - Чт. з 900 - 17а5

Пт.з900-1645

3.

Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти та
веб-сайт суб' екта надаЕшI
адмiнiстративноi rrосJryги

Телефон;,(044) 406-З 8-59
Електронтtа пошIта : obllikam@dpssko. gov.ua
carlT ГолdвIIого управлiння,Щержпродспоживсrryжби в
КиiЪськiй областi httр://оЬlчеt ащда

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

4.

Закони УкраiЪи Закони Украiни <Про ветеринарну медицинуi) ст. З2,99,
<Про дозвiльну систему у сферi господарськоi дiяльностi>
п. 3, ст.2, кПро адrлiнiстративнi послгуги>> ст. 8, <Про

Перелiк докумонтiв дозвiльного характеру у сферi
господарськоi дiялъностi>>, <Про Иентифiкацiю та

ресстрацiю твариII)

5.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украни

Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 21.11.2013 р.
Ns 857 <Про затвердження Порядку видачi ветеринарЕих

докуrпrентiв>;
Постаrrова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.06.2011

J\Ъ 641 <Про затвердженнrI перелiку платних
адмiнiстративних посJIуг, якi надаються ,Щержавною
службою з гIитань безпечностi харчових продуктiв та
захисту сгtоживачiв, ОРГаНаI\4и та установами, що
належать до сфери if упразлiння, i розмiру плати за ix
надання);



Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продовольства

УкраiЪи вiд 01.08.2014 Ns 288 "Про затвердження Правил

заповнення, зберiгання, списаЕIIя ветеринарних

докlментiв та вимог до ix облiку", зареестрованло в

MiHicTepcTBi юстицiТ Украни 03 . 1 0.20 1 4 за ]ф 1 202 1259,7 9 .

Наказ,Щержавного ЩепартаI\{еНТу ветериIIарноi медицини

Украiни 
"iд 

OZ.OC.Z0O2p. Nэ28 кПро затвердження Правил

передзабiйного ветеринарного огляду тварин i

"arap""upHo-caHiTapHoT 
експертизи м'яса та м'ясних

пролуктiв>), заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи

zi.oB.zooz р. llnsz+to8l2, iз змiна:rли i доповненнями вiд

10.07.201З р. }Ф 427,
Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики Украiни вiд

з1,02.2004]ф497<ПрозапроВадженняiДентифiкацiТта
реестрацii свиней> заре€стровано в MiHicTepcTBi юстицii

26 сiчня2005 р заNs 10З/10З8З

Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв

Умови отримання адмiнiстративноi посJryги

благополl.T чя мiсцевостi його походження,

2. Ветеринарнi документи' (у разi KoJrи ванта:к

розшодiляеться на частини).
Ъ. Iнформgцiя щодо веторинарн1с __:бр"::l_,*о"
карантинУв'iння тварин, резуJьтати вlдповцIIих

доспiджень,, йентифiкацiйнi документи Еа тварину

паспорт) та вiдомостi передцц9ццд

Вичерпний перелiк

докучлентiв. необхiдних
длrI отримання
адмiнiстративноТ послуги:
а також вимоги до них

.Щокументи, подаються в одному примiрнику особисто

суб;ектом господарювання (керiвником юридиtIноТ особи,

фiзи.шrою особою-пiд[риемцем) або уповноважеЕою ним

особою.

,Щокументи можугь бути надiсланi рекомендовЕшим
листом з описом вкJIадення, ПРи цьому пiдпис з{U{вника

rOi."*r"T особи-пiдrриемця),J у"оu"оваженоi ним особи

Порялок та спосiб.
подання док)лv{ентlв,
необхiдних дJIя отримання
4ддлiнiстративноi посJryги

Платнiсть (безоплатнiсть)
наданЕя адмiнiстративноi

.rо"rry., якi й*r"." ,Щержавною сlryжбою з IIитань

безпечностi харчовшх продуктiв та захисту споживачiв,

Нормативно-правов1
акти, на пйставi яких
стяryеться плата



||.2.

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

1 8,09 гривнi - за видачу ветеринарного свiдоцтва форма
JФ 1 при перемiщеннi тварин за межi райсну

11.3.

Розрахlтtковий paxlTtoK

дJUI внесення плати
плаmа зараховуеmься dо вidповidноzо бюdэrcейу на
pa)cytчu, BidKpumi в ор?анм Казначейсmва,
Розрахунковий рахунок вiдцовiдного мiсцевого бюджету
(за мiсцем надання послуг),
Отримувач: К-Свят YIOM. Вишневе/22012500, еДРПОУ -

380109З7, бшrк ГУ Д(СУ у КиiЪськiй областi, МФО -

82 1 0 1 8, ptlxylloк ЗЗ21З87 91 2|З 58, код квалiфiкацiТ доходiв
бюджеry 22О|2500, найменувалrня коду класифiкаuii

доходiв бюджету - плата за надання 1ншIих

адrлiнiстративних посJIуг

12.
Строк надання
адмiнiстративноТ
послYги

не пiзнiше нiж через мiсяць з дати надходженЕя

документiв на розгJIяд.

13.

Перелiк пiдстав для
вiддлови у наданнi
4длiнiстративноТ
пооJIуги

t. нелоrр"r*", ветеринарно-сшriтарних заходiв,

передбачених законодавством; ускJIаднення епiзоотичноi
ситуаrrii на вiдповiднiй територii, потужностi (об'ектi);

2. НемоЖливiсть безпосередЕього огJIяду об'екта

державного ветери}Iарво-санiтарЕого контроJIю та нагJIяду;

З. Вiдсутнiсть документального шдтвердження
епiзоотичного благополуччя мiсцевостi походження та

ветеринаРно-санiтарного стану об'сктiв; вiдсутнiсть
необхiдноi ветеринарноТ обробки тварин, ix
карантинрання, вiдповiдних дослiджень;
-l. Вiдсr.гнiсть iдентифiкацiТ тварин.

14.
Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

видача вiдповiдного ветериЕарного докр{ента,

15.

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

бак, отримання докуиента дозвiпьного характеру

засвiдчуеться особистим пiдписом керiвника юриди.*lоi
особи, фiзичнот особи-пiдприемця або уповноваженоi ним

особи rrр",rрaд'"вленi док},N{ента, що засвiдчуе його особу,

та документа про внесення пла

16.

Примiтка йда.rа (вiдмова у видачi, переоформлення, анулювання)

ветеринарЕих докlментiв здiйснюеться вiдповiдно до

Закону Украiни <Про дозвiльну систему у сферi

господарс"*Ьi дi"о"ностi> з урахуванням особливостей,

визначенlтх Законом Украш

I



зАтвЕрдхtую
Началъник Головного}правлiння
Щержпродспоживслужби
в Киiвськiй областi

о. В. MaTBieHKo

2018 р.

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
для отримання ветеринарних документiв:

свiдоцтва (для УщраДц_ 2\-
ного

W.,ffi

сп
(назва адмiнiстватлвноi посл.чги)

(найменування суб' екга надання адмiнiстративноi послути)

Iнформацiя про суб'екта надання адмiнiстративноi послуги

вул. Балlкова,22, м. Вишневе, Киево-
Свягошинський район, КиТвська область,

Мiсцезнаходження суб' екта
надання адмiнiстративноi

Вiдповiдно до правил внугрiшнього трудового

розпорядку:
i-tH. - Чт, з 9u0 - l7]5
Пт.з900-1615

Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'екта Еадання
адмiнiстративноi послуги

Телефон: (044) 406-З8-59
Електронна пошта: obllikarn@dpssko, gov,ua

сайт Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi

Телефон/факс (довiдки),
адреса елоктронноi пошти та
веб-сайт суб'екта Еадання
адмiнiстративноТ послуги

нормативнi акти, якими регламентусться надання

дiяльноЪтi> П. З, ст. 2, <Про а,lцлiнiстративнi послryги>

ст. 8, <Про Перелiк док5rшrентiв дозвiльного характеру

у сферi господарськоi дiяльностЬ, <Про

споживачiв, органа]\,{и та установами, що

р. Ns 857 <Про затверджеЕн,I Порядку видач1

ветеринарних документiв> ;

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09,06,2011

Jф 641 <Про затвердження перелiку платIIих

адмiнiстративних посJIуг, якi надаються .Щержtlвною

службою з питань безпечностi харчових про,ryктiв та

Акти Кабiнету MiHicTpiB

Закони Украfни



,-.*"r" до сфери ii управлiння, i розмiру плати за ix

Наказ MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та

продовольства УкраiЪи вiд 01.08.2014 Ns288 "Про

затвердження Празил заповнення, зберiгання,

списання ветеринарЕих документlв та вимог до 1х

облiку", зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 03. 1 0.2014 за ]ф 1202 125979.

Наказ ,Щержавного Щепартаlrленту ветеринарноi

медицини УкраiЪи вiд 07.06.2002р, Ns28 кПро

затвердження Правил IIеред забiйного ветериIIарного

огляду твариЕ i ветеринарно-санiтарнот експертизи

м'яса та м'ясних продуктiв>, заре€стровано в

MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 2|,06,2002 р,

N9524\6a12, iз змiнапли i доповненЕями вiд 10,07,2013

Акти центральних органiв
викоIIавчоТ влади,

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владlл/органiв
мiсцевого сам

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

пй"ердженIuI ветеринарно-санiтарного стану товару

MicцeBocTi його походж9ццд
t. За"rа "а отримання адмiнiстративноI посJryги

подасться в письмовiй, уснiй чи епектроннiй формi,
2. Ветеринарнi документи (у разi коли ваIIтаж

розподiляеться Еа частини).
i. Експертнi висновки державних лабораторiй

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних дJI;I

отриманIш qдлiнiстративноi
посJý/ги, а також вимоги до
Еих

До*1-.*", подаються в одному примiрнику

о.о6""rо суб'ектом господарюваIIнJI (керiвником

юридитшоi особи, фiзичною особою-пiдпри€мцем)

або уповноваженою ним особою,

,щокументи можуть бути налiсланi рекомеЕдов.аним
листом з описом вкладеЕня, при цьому пlдпис

заявника (фiзичноТ особи-пiдприемця) та

Порялок та спосiб подtlнЕя

документiв, необхiдrих дIя
отриманЕя адмiнiстративноi
посJIуги

Платнiсть (безоплатнiсть)
наданяя адмiнiстративноi

платЕI,Iх адrлiнiстративних посJtуг, якi надаються

,Щержавною службою з пит€}Еь безпе,пrостi

харчовLD( продуктiв та зtlхисту споживачiв,

органzlми та установа}ли, що наJIежать до сфери if
ipy плати за ix надqццд",

Нормативно-прtlвовi акти, на
пiдставi яких стягуеться плата

походження за межi району

Розмiр та порядок BHeceHHlI

плати (адмiнiстративного
збору) за rrлатну
алмiнiстраlцэдудq9д



11.3.

Розрахlтrковий рахlтток длlI
внесення плати

Плаmа зар(lхову€mься do вidповidноzо бюdсюеmу на
p(lxyчKu, BidKpumi в opzaшax Казначейсmва.
Розрахунковий рах},нок вiдповiдного мiсцевого
бюджету (за мiсцем надання послуг).
Отримувач: К-Свят YIOM. Вишневе/22012500,
СДРПОУ - 380109З7, бшrк ГУ ДКСУ у КиТвськiй
областi, МФО - 821018, рахунок ЗЗ2|387972IЗ58,
код квалiфiкацii доходiв бюджету 220|2500,
найменуванЕя коду класифiкадii доходiв бюджету -

плата за надання iнших адмiнiстративних посJryг

|2.
Строк Еадання
адмiнiстративноi послyги

Не пiзнiше нiж через мiсяць з дати надходження
документiв IIа розгляд.

13.

Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi
поспуги

1.Недотрrаманrrя ветеринарно-саII1тарних заходlв,
передбачених зако}Iодавством; ускJIадненЕя
епiзооти.пrоi ситуачii на вiдповiднiй територii,
потужностi (об'ектi);
2.Неможливiсть безпосереднього огляду об'екта

держЕlвного ветериIIарно-санiтарного контроJIю та
нzlгляду;
З.Вiдсугнiсть документального пiдтвердження
епiзооти,rrrого благополгуrчя MicцeBocTi
походжеЕня та веторинарно-сшriтарного стану
об'ектiв; вiдсутнiсть вiдповiдних дослiджень таlабо
експертного висIIовку.

|4.
Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача вiдповiдного ветеринарного докуvtеЕта.

15.

Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Факт отримання док}мента дозвlльного характеру
засвiдчуеться особистим пiдписом керiвника
юридичноi особи, фiзичноi особи-пiдприемця або

уповноваженоi Еим особи при пред'явленi

докуN{ента, що засвiдчуе його особу, та докумеIIта
про внесення плати за його видачу.

1б.

Примiтка Видача (вiдмова у видачi, переоформлення,

ануrrювшrня) ветериЕарних докр{ентlв
здiйслпоеться вiдповiдlо до Закону Украrъи <про

дозвiлъну систему у сферi господарськоi

дiяльностi>) з урахуваннrпчI особrгrrвостей,

визначеЕI.Iх Законом Украiни <Про ветеринарну

медицину>.

г



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управлiння
Щержпродспоживслужби
в Киiвсъкiй областi

1
']/!.. о. В. MaTBicHKo

2018 р.

IНФОРiИАЦIЙНА КАРТКА
для отримання ветеринарних документiв:

ветеринарна довiдка - при перемiщеннi в межах району (KpiM харчових
цродуктiв тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

(назва адмiнiстратавноi посл.чги)

Киiвська обласна державна лiкарня ветеринарноi медицини
(найменування суб' екга наданrя адr.riнiсгративноi посrгуги)

Iнформацiя про суб'скта надаЕня адмiнiстративноi послуги

1. МiсцезнаходженЕя суб'екта
надання адмiнiстративноi
послYти

вул. Баlryкова,22, м. Вишневе, Киево-
Святоrrrинський район, Киiвська область,
08133

,, Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'екта надання
адмiнiстративноi поспуги

Вiдповiдно до правил внугрiшнього трудового

розпорядку:
Пн.-Чт.з900-17а'
Пт. з 90" - 1б45

3. Телефонiфакс (довiдки).
адреса електронноi пошти та
веб-сайт суб' екта надання
адмiнiстративноi послуги

Те;ефон: (0:t4) 406-З8-59
E;reKTpoHHa пошта: obllikarn@dpssko. gov.ua
сайт Го;rовного ),тIравлiння !ержпродспоживслужби в

Киiвськiй областi http./lsblve1. оIgда

4. Закони Украiни Закони УкраiЪи кПро ветеринарЕу медицину>> ст. З2, 99,
кпро дозвi:ъну систему у сферi господарськоi дiяльностi>
п. З, ст.2, <Про адмiнiстративнi послlти> ст. 8, кПро
Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi

господарськоi дiяльностi>, <про iдентифiкацiю та

реестрацiю тварин)
5. Акти Кабiнету MiHicTpiB

Украiни
Пос.апо"а Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.11.2013 р, JФ

857 <Про затвердженIUI Порядку видачi ветеринарних

документiв>;
Постаrrова Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд 09.06.2011 J\ъ

641 <про затвердження перелiку платних а.щлiнiстративних

посJIуг, якi Еадаються ,Щержавною слryжбою з питtlнь

безпёчностi харчових продуктiв та захисту споживачiв,

органами та установами, що нЕшежать до сфери iT

управлiння, i розмiру плати за ik надашrя>;



Посr*о"а Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 листопада

z}|t р. Jф |402 кПро затверду,(ення Правил

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продовольства

УкраiЪи вiд 01.08.2014 Ng288 "Про затвердження Правил

заIювненЕя, зберiгання, списання ветериЕарних докlментiв
та вимог до iх облiку", зареестровано в MiHicTepcTBi

юстицii Украiни 03. 1 0.2014 за Ns 1202 125979.

Наказ,Щержавного,Щепарта:vенту ветеринарноТ медицини

Украiни вiд 07.06.2002 р. Jф 28 <Про затвердження Правил

передзабiйного ветеринарного огляду тварин i

"arap""upHo-caHiTapHoi 
експертизи м'яса та м'ясних

продуктiв>, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни

Zi.OB.zOOz р. :lЪsz4\6812, iз змiнами i доповненнями вiд

10.07.201З р. ЛЪ +ZZ, Наказ MiHicTepcTBa аграрЕоТ полiтики

Украiни вiд з1.02.2004 Jф 497 <Про запровадження

iдентифiкацii та реестрацii свиней> зареестровано в

МiнiстБрствi юстицii УкраТни 26 сiчня 2005 р, за Jt
1 03/1 0з 83

Акти центральних оргшtiв
викоIIавчоi влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/органiв

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

мiсцевостi його цqцqдцgццд
1. Заява на отримання адмiнtстративноr послуги

rrодаеться в письмовiй, уснiй чи електроннiй формi,
z. Ветеринарнi документи '(у разi коли ваIIтаж

розподiляеться Еа частини).
Ъ. Експерднi висновки державних лабораторiй

ветеринарнiii медицини (*piлt перемitцення )tcuBlк

mварuн).

Щлlя отриманIUI ветеринЕ)ного докумеIIта IIа

перемiщення }Itивих тварин необхiдно надати

iнформшliю щодо ветериIIарншх обробок, 
.yNroB

караIIтинраншI тварин, резуJIътати вцповцних

дослiджень, iдентифiкацiйнi документи на тварину

паспорт) та вiдомостi цqрgrиццggця,

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдr}D( для
отримЕtння а,zцлiнiстративноi
посJцlти, а також вимоги до
них

особ", фiзишlою особбю-пiдприемцем) або

уповновIDкеIIою ним особою.

Щокументи можугь бути надiсланi рекомеЕдовЕшим
JIистом з описом вкJIадоЕня, при цьому пiдпио заrIвЕика

(фiзичноi особи-пiдприемця) та уповноваженоi ним

Порядок та спосiб подання

документiв, необхiдних дJuI

отримання адмiнiстративноi
посл}ти

Платнiсть (безоплатнiсть)
надzlнIя адд,riнiстративноi
послуги

У разi rшаmносmi:



11.1 Нормативно-празовi акти,
на пiдставi якrх
стягу€ться плата

Постанова Кабiнеry MiHicTpiB YKpaHr1 вй 09.06.2011
Jф 641 "Про затвердження перЪлiку платних
4длiнiстративних послуг, якi надtlються .Щержавною
с;ryжбою з питаIIь безпечностi харчових продуктiв та
зtжисту споживачiв, органап{и та ycтt}HoBzll\,1и,r_ що
належать до сфери fi управлiння, i розмiру гrлати за iх
надання".

1|.2 Розмiр та порядок
внесення плати
(аддлiнiстративного збору)
за платну адмiнiстративну
посJryгY

|4,46 гривнi - за видачу ветеринарноТ довiдки - Irри

перемiщеннi тварин в межах району.

11.3 Розрахlтtковий рахунок
дJIя внесення плати

Плаmа зар(lховуеmься do вidповidноzо бюdэюеmу на
pctxyчKu, вidкрumi в opzaчax Казначейсmва,
Розрахlнковий paxlTroK вiдповiдЕого мiсцевого бюджету
(за мiсцем надання послуг).
Отримlъач: К-Свят YICM. Вишневе/22012500, СДРПОУ -

З80109З7, банк ГУ ДtСУ у КиiЪськiй областi, МФО -

821018, рахунок ЗЗ2|З87972|З58, код ква;liфiкацii
доходiв бюджету 220t2500, найменування коду
класифiкацii доходiв бюджету - плата за надання iнших
адмiнiстративн их посJryг

12. Строк надilшя
адмiнiстративноТ посJryги

13. Перелiк пiдстав дlя
вiдцлови у надшlнi
адлiнiстративноi послуги

1, НедотримfiIнlI ветеринарно-саrriтарних заходiв,
передбачеЕих законодЕlвством; ускJIадIення епiзооти,дrоТ
сиryаrriТ на вiдповiднiй територii, потужностi (об'ектi) ;

2. Неможливiсть безпосередн"ього огляду об'екта

державного ветеринарно-санiтарного коЕтроjIю та
Еагляду;
3. Вiдсугнiсть докумеIIтЕrльного пlдтвердженшI
епiзоотлrщrого благопоJIучIIя мiсцевостi походженЕя та
ветеринqрно-санiтарного стаЕу об'ектiв; вiдсугнiсть
необхiдноi ветеринарноi обробки тварин, ik
карантиIIр.шня, вiдповiднlос дослiджень та/або

експертЕого висновку;
4. Вiдсугнiсть iдентифiкацii тварин.

14. Результат надilIня
адмiнiстративноi посlryги

Видача вiдповiдного ветеринарного документа.

15.

1б.

Способи отримаIшя
вiдповiдi (результату)

ФакТ оrр"ма"ня документа дозвiльного характеру

засвiдчуеться особистим пiдписом керiвника юридиT ттоТ

особи, фiзичноi особи-пiдприемця або уповноваженоТ
ним особи при пред'явленi докумеЕта, що засвiдчуе його

особy, та док}мента про внесеЕ@
Примiтка йй; ("tд"ова у видачi, переоформлення, аrrуповання)

ветеринарних документiв здiйснюеться вiдгrовiдно до

ЗакоЪу Украiни <Про дозвiльну систему у сферi

господарськоi дiяльностi> з урахувiшням особливостей,

визначених Законом УкраЪи <Про ветеринарну

медицину> 

-



ЗАТВЕРЛКУЮ
Начальник Головного }правлiння
Щержпродспоживсrryжби
в Китвсъкiй областi

о. В. MaTBieHKo

2018 р.

для отримання ветеринарних документiв:
iъсi свiпотттва бопми Jrfs 1 для краiъ

межi У
(назва адмiнiстративноi посrrупа)

Киiвська облаона державна лiкарня ветеринарноТ медицини

ý

( найменl,вання суб' скта наданнJl алм iHi стратив Hoi пос,,туги

Iнформацiя про суб'скта Еадання адмiнiстративноi посJIуги

1. Мiсцезнаходження суб' екта
надання адмiнiстративноi
послYги

B_v,,l. Балlкова.22. м. Вишневе, Киево-
Святошинський район, КиiЪська область,
081зз

1 Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'екта надаЕня
адмiнiстративноТ послуги

Вiдповiдно до правил внугрiшнього трудового

розпорядку:
ilH. - Чт. з 90u - 17а5

Пт. з 900 - 1б45

3. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти та
веб-сайт суб' екта наданнJI
адмiнiстративноi послуги

Телефон: (044) 406-З8-59
Електронна попIта: obllikarn@dpssko.gov.ua
сйт Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi
httр://оЬlчеlдrя.ца

нормативнi акти, якими регламенту€ться надання
адмiнiстративнoi послуги

4. Закони УкраiЪи Закони УкраiЪи кПро ветеринарну медицину>> ст, 3'2,

99, <Про дозвiльну систему у сферi господарськоi

дiяльностi) п. 3, ст.2, кПро адrлiнiстративнi посrгуги>

ст. 8, <про Перелiк документiв дозвiльного характеру

у сферi господарськоТ дiяльностil, <Про

iдентифiкацiю та ресстрацiю твариюl

@iHicTpiB Украrни ъiд 2|. 1 1,201 3

р. Ns 857 <Про затвордження Порядку видач1

ветеринарЕих документiв >

Посiанова Кабiнету MiHicTpiB УкраrЪи вiд 09,06,2011

Jф 64l <Про затверджешuI перелiку платних

алмiнiстративних шосJryг, якi надаються,Щержавною
службою з питань безпе,шостi харчових продктiв та

зzlхисту споживачiв, органаN,rи та устtlЕовапdи, що

"*"ruu"" 
до сфери if управлiння, i розмiру плати за Тх

надzшня).

э. Акти Кабiнеry MiHicTpiB
УкраtЪи

IНФОРМЩIЙНА



Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продовольства Украiни вiд 0i.08.201-1 Jt288 "Про
,ir".рд*"rr"" Правил заповнення, зберiгання,

списання ветеринарних докуменпв та вимог до 1х

облiку", зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 03.10.2014 за }ф 1202125919.

Наказ ,Щержазного ,Щепартаменту ветеринарноi
медициЕи Украiни вiд 07.06.2002р. Ns 28 <Про

затвердження Правил передзабiйного ветеринарЕого
огляду тварин i ветеринарно-санiтарноi експертизи

м'яса та м'ясних продуктiв>, зареестровано в

MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 2\.06.2002 р.
N9524\6812, iз змiнами i доповненнями вiд 10.07.13 р,

Ns 42'7.

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики Украiни вiд
т.а2,20о4 Jф 497 <Про запровадження iдентифiкацiТ

та реестращii свиней> зареестровано в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 26 сiчня 2005 р за Ns 10З/10383.

Постшrова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16

пистопада 2011 р. }ф 1402 <Про затвердження Правил
транспортування тварин).
Решение Межправительственного совета по

сотрудничеству в области ветеринарии СНГ "О

Единьпс правилах государственного ветеринарного

надзора при межД)цародIьгх и межгосударственньIх
перевозках животIIово-дческих грузов" (Киев, 5

ноября 200З г.)
Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные)

требования предъявjUIемые К ToBapal\d, подлежащим

ветеринарному контролю 1налзору), угверджены
РешЬнием Комиссии таможеIlного союза от 18 июня

2010 года Ns 317 (с изменениями)
Ветеринарные требования при импорте в Российскую
Федерацию п},шньж зверей,

*роойпо", 
"od* 

и кошек (утв. МинооJьхозпродом РФ
от 23 декабря 1999 г.N 1З-8-01/1-15)

Акти центральних органiв
виконавчоi влади,
мiжнароднi угоди,
ветеринарно - caHiTapHi
вимоги митного союзу

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого само

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

Пiдт"ерджен"Я ветеринарно-санiтарного cTElHy

товарУ i благополlr,{чя Lаiсцевостi його походження,

,ЩотриматrIIя встановлених вимог краЪ-членiв СН,Щ

до перевезення вrдповiдних BaHTa:KiB,

Пiдстава дJIя одержанЕrI
а,ш,riнiстративноТ послуги

1. Зап"а на отримаIIня адмiнiстративноi послуги

подаеться в письмовiй, уснiй чи електроннiй формi,
2. Ветеринарнi докумеЕти (у разi коли вантФк

розподiляеться на частини).tЗ, 
trпборrацiя щодо ветеринарних обробок, )д,Iов

караятиЕуваннlI тварин, резуJьтати вiдповйних

дослiджень, iдентифiкацiйнi документи на

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдн[D( для
отримання адплiнiстративноi
посJIуги, а також вимоги до
них

г



(паспорт) та вiдолtостi перемiшення.
Юридичнi та фiзичнi особи здiйснюють iмпорт
пiдконтрольних грузiв до держав СНД при
наявностi дозволу головного державного
ветеринарного iнспектора вiдповiдноi держави
снд.

10. Порядок та спосiб подання
документiв. необхiдних дJuI
отримання адмiнiстративноi
поспуги

Щокупленти, подаються в одЕому шримiрнику
особисто суб'ектом господЕ)юванЕя (керiвником
юридичноi особи, фiзишlою особою-пiдприемцем)
або уповновакеною шлrrл особою.

,Щокументи можугь буги налiсланi рекомендованим
листом з описом вкладення, при щьому пiдпис
заlIвника (фiзи.штоТ особи-пйприемця) та

.чповноваженоi ним
нотарiально.

особи засвiдчуеться

,Щля оформлення дозволу на вивiз з краiн-уrасникiв
СНД пiдконтрольних вантажiв за кордон власнику
товару, при пiдготовцi вiдповiдного договору,
необхiдно не менше нiж за З0 днiв письмово
звернуIися до головного держветiнспектора
адмiнiстративноi територiТ краiни-члена СН,Щ за

мiсцем знаходження товару.

.що запиту необхiдно додати вотеринарн1 вимоги
краiЪи-iмпортера (в оригiналi та з офiцiйним
переводом на росiйськiй MoBi).

11. Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

П;татно.

У разi ппаmносmi:

11.1

||.2.

11.3.

Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягуеться плата

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраtЪи вiд
09.0б.2й 1 Ns 641 "Про затвердженнrI перелiку
IUIашIих адцлiнiстративних посJцл, якi надаrоться

Щержавною службою з питшIь безпечностi

харчових продуктiв та захисту споживачiв,
органами та устаIIовапdи, що наJIежать до сфери iT

управлiння, i розмiру плати заiх надання",

Розмiр та порядок вЕесеннJI
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
а пмiнiстпативнч послугy

- за видачу ветеринарного свiдоцтва

форма 1.1ъ t для Kparн СН.Щ при перемiщеннi тварин,

за межi краiни

Розрахунковий рахунок длrI

внесення плати
Плаmа зараховуеmься dо вidповidноzо бюOэrcеrпу на

рахункu, BidKpumi в ор?ансDс Казначейсmва,

Ъоiр*уrr.о""И рахунок вiдповiдного мiсцевого

бюджету (за мiсцем надаIIня послуг),
Отримlъач: К-Свят YI{/M. Вишневе/22012500,

сфпоу - 38010937, банк гу дкСу у киiвськiй
облаотi, мФо - 821018, рахунок зз2|з879721358,
код ква;riфiкащii доходiв бюджету 220|2500,

найменуванЕrI коду класифiкачii доходiв бюджету -

плата за надання iнших а7щлiнiстративних посJIуг



|2. Строк HaJaHHlI
шrtiнiстративноi послуги

Не пiзнiше Hi;K через мiсяць з дати надходження

документiв на розгляд.
13. Переriк пiдстав для вiдмови у

наданнi адмiнiстративноi
послуги

1.Недотримаtrня ветеринарЕо-сtlнlтарних заходlв,
передбачених законодtlвством; ускJIадЕення
епiзооти.плоi ситуашii на вiдповiднiй теритФрii,
потrжIIостi (об'ектi) ;

2.Неможливiсть безпосереднього огJIяду об'екта

державIIого ветериIlарно-санiтарного контроJIю та
н€гляду;
З.Вiдсугнiсть докуN{еIIтЕIJьного пiдтвердження
епiзоотичного
походження та

благополутчя мiсцевостi
ветеринарно-санiтарного стаIIу

об'ектiв; вiдсугнiсть необхiдноi ветеринарноТ

обробки тварин, iх карантиЕранЕя, вiдповiдних
дослiджень таlабо експертного висновку;
4. Вiдсугнiсть iдентифiкаuii тварин:
5.Недотримаrrня вотеринарно-саrтiтарних вимог
краrЪ-iмпортерiв.

14. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача вiдповiдного ветеринарного документа.

15. Способи отримrlння вiдповiдi
(результату)

Факт отримання документа дозвiльного характеру
засвiдчуеться особистим пiдписом керiвника
юридичноi особи, фiзичноТ особи-пiдприемця або

уповноваженоi ним особи при пред'явленi

док}мента, що засвiдчус його особу, та документа
про внесення плати за його видачу.

16. Примiтка Видача (вiдмова у видачi, переоформлення,
анулповання) ветеринарних докlментiв
здiйснюсться вiдповiдно до Закону Украiни кПро

дозвiльну систему у сферi господарськоi

дiяльностi) з урахуванням особливостей,
визначеЕих Законом Украiни <про ветеринарну
медицину)) _



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управлiння
Щержпродспоживслужби
в Киiвськiй областi

MaTBieHKo

2018 р.

для отримання ветериЕарних документiв:
ветеринарнi свiдоцтва форми J\Гq 2 для краiн СНД -

при перемiщеннi прод}rкцiТ тваринного походження за межi Украiни
(назва адмiнiстративноi посл!ти)

Киiвська обласна державна лiкарня ветеринарноi медицини

'; з,i',/ M.,;k}"a
i i { 

-llтl"гтп
> ?.' \ i r'..;"l,..- l / о-'.9

i;,,,йП."*",'./*ф19

Ч,"гтч#

(наймецчвання суб' скта наJання аrviвiстративноi послуги)

Iнформацiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуги
1. Мiсцезнаходження суб'скта

ншання адмiнiстративноi
послуги

вул. Балlкова. 22. м. Вишневе, Кисво-
Святошинський район. КиiЪська область,
08133

1 Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

Вiдповiдно до правил внугрiшнього трудового
розпорядку:
Пн.-Чт.з900-17r5
Пт. з 900 - 1645

3. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти та
веб-сайт суб'екта ншання
адмiнiстративноi rrослуги

Телефон: (044) 406-38-59
ЕлектронЁа пошIта: obllikam@dpssko. gov.ua
сайт ГолоЬного упрtlвлiння .ЩержпродспоживсJryжби в
КиiЪськiй областi http ://оЬlчеt.qrg.ца

Нормативнi аrсти, якими регламенту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

4. Закони УкраiЪи Закони УкраЪи <Про ветеринарну медицину> ст. 32,
99, кПро дозвi.lьну систему у сферi господарськоi
дiяльностi>) п. З, ст.2, кПро адмiнiстративнi послуги>
ст. 8, <Про Перелiк докуrrлентiв дозвiльного харz}ктеру

у сферi господарськоi дiяльностi>, <Про
iдентифiкаrliю та реестрацiю тварин)

э. Акти Кабiнету MiHicTpiB
УкраЪи

Постаrrова Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 21.11.2013

р. Jф 857 <Про затвердження Порялку видачi
вgtеринарЕих документiв >>

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.06.2011
Ns 64Т кПро затвердженшI перелiку платЕих
адмiнiстративних посJt}т, якi надшоться,ЩержавIIою
с.lryжбою з питань безпечностi харчових про.ryктiв та
зilхисту споживачiв, орг€rнаNIи та установЕlNIи, що
належать до сфери ii управлiння, i розмiру плати за iх
надання).

IНФОРМАЦIЙНА



г

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та

tIродовольства УкраТни вiд 01.08.2014 ]ф288 "Про
затвердження Правил заповнення, зберiгання,
списання ветеринарних док}ментlв та вимог до lx
облiку", заре€стровано в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
0з.10.2014 за Jl{b 12021259'/9.
Наказ .Щержавного ,Щепарта:rленту ветеринарноi
медицини Украiни вiд 07.06.2002р. Jф 28 <Про

затвердження Правил перед забiйного ветеринарного
огJuIду тварин i ветеринарно-санiтарноi експертизи
м'яса та м'ясних продуктiв>, зареестровано в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 2|.06.2002 р.
]ф524\6812, iз змiналtи i доповненнями вiд 10.07.13 р.
Nр42'/.
Наказ MiHicTepcTBa аграрЕоi полiтики Украiни вiд
З1,.О2.2()О4 ]\Ъ 497 <Про запровадження iдентифiкачii
та реестрацii свинеЙ>) зареестРовано в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 26 сiчня 2005 р за Jф 10З/10383

Решение Межправительственного совета IIо

сотрудничеству в области ветеринарии СНГ "О
Единьп< правилах государственного ветеринарЕого
ншзора при межд},народньж и межгосударственньIх
перевозках животноводческих грузов" (Киев, 5 ноября

200З г.)
Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарньте)
требования rrредъявJulемые к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), утверджены
решением Комиссии таможенного союза от 18 июня
2010 годаJ\Ъ 317 (с изменениями

Акти центральних органiв
виконавчоi влади. мiжнароднi

угоди, BeTepиHapHo-caHiTapHi
вимоги митного союзу

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влади/ органiв

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

пiдтвердження ветеринарно-санiтарного стану товару

i благопол)^тчя мiсцевостi його походження,
Виконання встановлених вимог краiЪ-членiв СНД до

Пiдстава дJuI одержання
адмiнiстративноi послуги

1, Заява на отримання адмiнiстративноi послуги

подаеться в письмовiй, уснiй чи електроннiй формi,
2. Ветеринарнi документи (у разi коли вантalк

розподiпяеться Еа частини).
Ъ. Експертнi висновки державних лабораторiй

ветеринарноi медицини.
Юриди.пli та фiзичнi особи здiйснюють iмпорт

пiдконтрольних грузiв до держЕlв СН,Щ при наявностi

Вичерпний перелiк
докlълентiв, необхiдних для
отримtшЕя адмiцiстративноi
посJцли, а також вимоги до
Еих

Допуrё"rи, подаються в одЕому примiрнику особисто

суб;ектом господарювання (керiзником юридичноТ

особи, фiзичяою особою-пiдприемцем) або

овноваженою ним особою.

Порядок та спосiб lrодання

документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi

6.

1

8.

9.

10.



lокументи можуть бути надiслан_i рекомендованим
листом з описом вкJIаденшI, пljи цьому пlдпис

заявЕика (фiзи,*rоi особи-пiдприемця) та

уповIIоваженоi ним особи засвiдчустъся HoTapia,TrbHo,

Для оформленнrI дозволу на вивiз з кран-уlqсникiв
снД пiдконтроJьIIих грузiв за кордоЕ влhснику

товару, при пiдготовцi вiдповiдrого договору,
необiцно не менше нiж за 30 днiв письмово

звернугися до головного держветiнспектора
адr,riнiстративнот територii краrrrи-члена снд за

мiсцем знаходженIIя товару.

що зtшиту необхiдно додати ветеринарнi вимоги

фr'*п-ir"ортера (в оригiналi та с офiцiйним

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi

@iHicTpiB украiъи вiд 09.06.20i1

Jф 641r "Про затверджешUI перелку платних

ашrлiнiстративних rrосJI)л, якi надаються,Щержавною
службою з питаIIь безпsчностi харчових продуктiв та

захисту споживачiв, оргttнами та установами, що

"*"*ur" до сфери iT управлiння, i розмiру плати за iх

Нормативно-правов1 акти. на
пiдставi яких стягуеться пjIата

14J5 ,p"""t - iu 
""да,rу 

ветеринарного свiдоцтва

форма Nэ 2 длякраiн СНЩ при перемiщеннi продукцii

тваринного походження за,меж1 краlни

Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за ltлатну

ржункф' BidKpumi в opzaHclx Казначе.йсmва' 
: ___-_ л_л

розрахуяковий рtжунок вiдповrдrого мlсцевого

бюджеry (за мiсцем наданЕя послгуг),

Отримувач: К-Свят YI{/M, ВиIшrеве/22012500,

СДРПОУ - 380109З7, бшrк ГУ ДКСУ у КиiЪськiй

областi, МФО - 821018, рахунок З321З879721358, код

квалiфiкачii доходiв бюджету 2201,2500,

найменування коду класифiкацii доходiв бюджету -

ппо*о зарахову€mься do вidповidноzо бюdэtсеmу на

плата за надання iнших адщЦЦ

Розрахунковий рахунок длrI

BHeceHHrI плати
11.3.

Не пiзнiше нiж через мiсяць з дати надходження

передбачених законодавством; ускJIаднення

"rriroo**oi 
ситуачii на вiдповiднiй територiТ,

потужностi (об'ектi);
2.неможливiсть бозтrосереднього огляду об'екта

державного ветеринарно-са:riтарного конц)олю та

нагляду;
З.Вiдсугнiсть документаJIьного пiдтвердження

епiзоотичного благопоJrгIтUI MicцeBocTi походженшI

та ветеринарно-санiтарного стану об'ектiв; вiдсутнiсть
,- -l:--:---л: _^-^_,,,,ол-лi' пбппбки тВаDин. Тх

надаянi аддлiнiстративноi
послуги

Перелiк пiдстав для вiдмови у

У разi rutаmносmi,.



карантин}ъання, вiдповiдних дослiджень таlабо

експертного висновку,
4. НедотрИманнЯ ветеринаРно-санiтарних вимог краiн-

iмпортерiв

14. Результат надаЕIuI

4длiнiстративноi ц99щцц_
видача вiдповiдного ветеринарного документа,

15. Способи оц)имання вiдlовiдi
фезультату)

Факт отримання ДоЧrN,Iента дозвrльЕого характеру

засвiдчусiься особистим пiдписом керiвника

юридичноi особи, фiзичнот особи-пiдприемця або

уrrо*"о*u*еноi ним особи при пред'явленi док),мента,
rцо засвiдчуе його особу, та докр[ента про вIIесення

плати за його видачу.

16. Примiтка В"да"" (вiдмова у видачi, переоформлення,

ануJIюванIц) ветеринарних докуN[ентiв здiйснюеться

вiдповiдно до Закону Украiни кпро дозвiльну систему

у сферi госгrодарськоi дiялъностi> з урахуваншIм
ъсобывостей, визначених Законом Украiни <про



зАтвЕрд}tую
Начальник Головного управлiння
Щержпродспоживслужби

о. В. MaTBieHKo

2018 р.

IНФОРМАIIIfoIА КАРТКА
для отримання ветерпнарних документiв:

ветеринарнi свiдоцтвi форми Ng з для KpaiH снд - при пер€мiщеннi

(назва адмiнigграт,Iвноi поспуги)

китвсъка обласна державна лiкарня ветеринарноi медицини

-GЬеrrу"аr"r" 
суб'екга надаrшя адrriнiстративноi посщти)

((

Iнформачiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуги

вул. Баrrукова,22, м. Вишневе, Киево-
Святошинський район, Киiвська область,

0813з

Мiсцезнаходження суб'екта
надаЕня адмiнiстративноi
посJIуги

Вiдповiдно до правил внугрiшнього ц)удового
DОЗПОDЯJIКУ:

ir". - чr. rЪоо - 17о'

Пт. з 900 - 1615

Iнформачiя щодо режиму
роботи суб'екта Еадання
адмiнiстративноi lrослуги

Телефоg; (044) 406-38-59
Електро-нна пошта: obllikarn@dpssko,gov,ua
сайт Головного управлlннrl
,ЩержпродспоживсJryжби в КиiЪськiй областi

Телефон/факс (довiдки),
ад)еса електронноi пошти та
веб-сайт суб' екта надаЕIuI

адцлiнiстративноi посrryги

нормативнi акти, якими регламентуеться надання

ЗаконИ Украiни <Про ветеринарЕу медициЕу),

кПро дозвiльну систему у сферi господарськоi

дiяльностi>, <Про 4дrлiнiстративнi пос.тrуги>, (Пр9

Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi

видачi ветериIIарних докуIuентiв>>

Постаяова 
^ 

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

09.06.2011 Ns 64| кПро затвердження перелiку

IIлатних алмiнiстративIIих flослуг, якi Еадаються

Щержавною службою з питань безпечностi

харчових продуктiв та захисту спокивачiв,

органами та установtlNIи, що нtшежать до сфери i]

Акти Кабiнеry MiHicTpiB
Украни

областi



б. Акти центраJIьних органiв
виконавчоi влади, мiжнароднi
угоди, ветеринарно-санiтарнi
вимоги митного союзу

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi _ полiтики та
продовольства УкраiЪи вiд 01.08.2014 J$ 288 "Про
затвердженЕя Правил заповнення, зберiгання,
списання ветеринарних документiв та вимог до ik
облiку", зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 0З. 1 0.20 14 за Nq 1202 125979.

Решение Межправительственного совета по
сотрудЕичеству в области ветеринарии СНГ "О
Единьu< правилах государственного ветеринарного
надзора при международньD( и
межгосударственньIх перевозках животно-
водческих грузов" (Киев, 5 ноября 200З г.)

Едные ветеринарные (ветеринарно-сшrитарные)
требования предъявJIяемые к товарапd,
подлежzilцим ветеринарному контроJIю (надзору),

утверджены Решением Комиссии тilN,IоженЕого
союза от 18 июня 2010 года NЬ Зl7 (с
измененияrли).

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоI влади/ органiв
мiсцевого са},{оврядуванIuI

Умови отримання адмiнiстративноi посJIуги

8. Пiдстава дJuI одерж€lння
адмiнiстративноi послуги

Пiдтверлження ветеринарно-санiтарного cт€lнy товару
i благополlптчя мiсцевостi його походження.

Виконання встt}новлених вимог краiн-членiв СНД до
перевезення вiдповiдних вантажiв.

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних дJuI
отримання адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до
них

1. Заява на отримaнIш адмiнiстративноi посJIуги
trодаеться в письмовiй, уснiй тIи електроннiй формi.
2. Ветерицарнi докр{енти (у разi коли вz}IIта)к

розподiляеться на частини).

З. Експертнi висIIовки держ€lвних лабораторiй
ветеринарноi медицини.

Юридичнi та фiзи.пli особи здiйсtтоють iмпорт
пiдконтрольних вантажiв до держав СНД при
наявностi дозвоJrу головного держчlвного
ветеринарного iнспектора вiдповiдноI держави СНД.

10. Порядок та спосiб rrодtlннJl

документiв" необхiдних дJIя
отримаЕня адмiнiстративноi
посJryги

.Щокументи, подzIються в одному примlрнику
особисто суб'ектом господарювalнЕr{ (керiвником
юридиIшоi особи, фiзичною особою-пiдприемцем)
або уловновакеною ним особою.

.Щокументи можуть бути надiслапi рекомендованим
JIистом з описом вкJIадення, при цьому пiдпис
заявника (фiзи.rноi особи-пiдприемця) та

уповноваженоi ним особи засвiдчуеться нотарiально.

.Щля оформлення дозвоJrу на вивiз з краiн-уrасникiв
СНД пiдконц)оJьних ваrrтахiв за кордон власнику
товару, при пiдготовцi вiдтrовйного договору,
необхiдно не менше нiж за 30 днiв письмово
звернутися до головного держветiнспектора



адrлiнiстративноТ територii кршЪи-lлена СНД за
мiсцем a"а*од*""нll товару. \''

Що запиту необхiдно додати ветеринарнi вимоги
краrни-iмпортера (в оригiншli та з офiцiйним
переводом на росiйськiй MoBi). {_

11. Платнiсть (безоплатнiсть)
наданшt 4ддлiнiстративноi
посJгуги

Платно.

У разi плаmносmi:

11.1 Нормативно-правовi акти, на
пiдстазi яких стягусться плата

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
09.06.2011 }{Ь 64t "Про затвердження перелiку
платних адмiнiстративних послуг, якi надаються

,Щержавною службою з fIитань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв,
органаNtи та установами, що входять до сфери if
управлiння, i розмiру плати за ix надання".

l1.2 Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

14,85 гривнi - за видачу ветеринарного свiдоцтва

форма J$ 3 для краiЪ СНД при перемiщеннi
TexHiшroi сировини, KopMiB та кормових добавок за
межi краiни

11.з Розрахунковий рахунок для
внесенЕя плати

Плаmа зараховуеmься dо вidповidноzо бюdэtсеmу на
pclxyъKu, BidKpumi в opaaшclx Казначейсmва.

Розрахунковий рахуЕок вiдповИного мiсцевого
бюджеry (за мiсцем наданЕя посrгл).

Отримувач: К-Свят УЮм. Вишневе/22012500,
еДРПОУ - З8010937, банк ГУ ДtСУ у КиiЪськiй
областi, МФО - 821018, рЙхунок ЗЗ2ТЗ879721358,
код квалiфiкацii доходiв бюджету 2201'2500,
найменузшlшI коду класифiкалiТ доходiв бюджету -

плата за надаЕнrI 1нших адмlЕlстративIIих посJIуг

|2. Строк надшIня
4дrлiнiстративноi послryги

Не пiзнiше нiж через мiсяць з дати нажодження
документiв на розгляд.

13. Перелiк пiдстав для вi.щ,tови у
наданнi 4длiнiстративноТ
посJtуги

1.Недотримання ветеринарно-санiтарних заходiв,
передбачених законодавством; ускJIаднеЕня
епiзоотичноi сиryачii на вiдповiднiй територii,
потужностi (об'ектi);

2.неможливiстъ безпосереднього огляду об'екта

держilвного ветеринарно-саrriтарного коrrц)оJIю та
нагJIяду;

3.Вiдсугнiсть докуN{ентtlльного пiдгвердження
епiзоотичного бпагополгутчя . мiсцевостi
походження та ветериIIарно-санlтарного стаяу

об'ектiв;

4.вiдсугнiсть вiдповiдних дослiджень таlабо

експертного висновку.

5.НедотримЕ}нЕя ветеринарно-сшriтарнrос вимог

краiн-iмпортерiв.



\4. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача вiдповiдного ветеринарного док}мента.

15. Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Факт отримаIIЕя документа дозвiльного характеру
засвiдчуеться особистим пiдrисом керiвника
юридичноi особи, фiзичноi особи-пiдгlриемця'або
уповноваженоi ним оооби при пред'явленi
докумеЕта, що засвiдчуе його особу, та документа
про внесеЕня плати за його видачу.

1б. Примiтка Видача (вiддлова у видачi, переоформлеЕнrI,
ануJIювання) ветеринарних документiв
здiйсt*оеться вiдповiдIо до Закону Украни кПро
дозвiльну систему у сферi господарськоi
дiяльностi> з урахуванням особливостей,
визIIачених Законом УкршЪи <Про ветеринарIIу
медициЕу).


