
ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА  
з видачі дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
(н а зв а  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о сл у ги )

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області

(найменування  су б 'єк та  надання адм ін істрати вн о ї послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. М ісцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної послуги
04050 м. Київ, вул. Герцена, 31

2. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги

Понеділок -  четвер з 9ии до 18ио 

П ’ятниця -  з 900 до 164?

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
суб’єекта надання 
адміністративної послуги

Тел.. (044) 489-88-11, 
е-таі1:8апгак@сІр58ко. gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги

4. Закони України Закони України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про 
Перелік документів дозвільного характеру 
у сфері господарської діяльності» (п.53), 
«Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» (ст. 
23)

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанови Кабінету Міністрів України 
від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої 
влади», від 02.09.2015 №667 «Про 
затвердження Положення про Державну 
службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту



споживачів»;
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 06.04.2016 № 260-р «Питання 
Державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів», від 26.10.2011 №1067-р «Про 
затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються 
Державною санітарно-епідеміологічною 
службою та установами і закладами, що 
належать до сфери її управління».

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54 «Про 
затвердження державних санітарних правил 
«Основні санітарні правила забезпечення 
радіаційної безпеки України», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України від 20.05.2005 
за №552/10832.

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади / органів місцевого 
самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Виконання вимог Законів України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності».

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також  
вимоги до них

1. Заява до територіального органу 
Держпродспоживслужби в Київській області 
на отримання адміністративної послуги (на 
право експлуатації ДІВ).
2. Згідно державних санітарних правил 6.177
2005-09-02 «Основні санітарні правила 
забезпечення радіаційної безпеки України», 
згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я 
України від 02.02.2005 р. № 54., дод.2:
- положення про підприємство (Статут) 
(підрозділи підприємства), діяльність якого 
пов'язана з джерелами іонізуючого 
випромінювання;
- проектно-технічна документація та 
розрахунки захисту на приміщення, де буде 
використовуватись ДІВ (при розгляді 
первинного дозволу)
- акт прийняття підприємства (кабінету, 
приміщення, цеху, лабораторії, установки та 
ін.) в експлуатацію. (Сертифікат Державного 
архітектурно-будівельного контролю)
- акт виконаних прихованих робіт згідно 
проекту захисту;
- замовлення -  заявку на постачання джерела 
іонізуючого випромінювання («Основні 
санітарні правила забезпечення радіаційної
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безпеки України -2005» , додаток №6);
- посвідчення з курсів підвищення кваліфікації 
ТУ «Дотримання правил радіаційної безпеки 
при використані джерел іонізуючого 
випромінювання в медичних закладах», на базі 
Національної медичної Академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка
- Накази:
- про призначення відповідальної особи за 
радіаційну безпеку на об’єкті;
- про допуск до роботи з джерелами 
іонізуючого випромінювання персоналу та 
віднесення персоналу до категорії А.
- копії висновку державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи на ДІВ, 
сертифікат відповідності, технічний паспорт 
кабінету, свідоцтво про державну реєстрацію 
на рентгенівський апарат (для медичної 
практики)
- акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ.
- договір підприємства із спецкомбінатом на 
збір і захоронения радіоактивних відходів (для 
працюючих з радіоактивними речовинами).
- протоколи дозиметричного контролю 
пересувних та стаціонарних засобів захисту, 
робочих місць персоналу, суміжних 
приміщеннях, прилеглої території, 
радіаційного виходу медичного 
рентгенівського апарату.
- акт обстеження об’єкту, на який видається 
дозвіл (санітарний паспорт) органами 
держсанепіднагляду.
- документи про проведення індивідуального 
дозиметричного контролю персоналу категорії
«А».
В разі подовження д ії санітарного паспорту
1. Заява.
2. Акт інвентаризації фактичної наявності 
джерел іонізуючого випромінювання.
3.Накази:
- Про призначення відповідальної особи за 
радіаційну безпеку на об’єкті;
-Про допуск до роботи з джерелами 
іонізуючого випромінювання персоналу та 
віднесення персоналу до категорії А.
- договір підприємства із спецкомбінатом на 
збір і захоронения радіоактивних відходів (для 
працюючих з радіоактивними речовинами).
- протоколи дозиметричного контролю 
пересувних та стаціонарних засобів захисту, 
робочих місць персоналу, суміжних 
приміщеннях, прилеглої території,____________



радіаційного виходу медичного 
рентгенівського апарату.
- акт обстеження об’єкту, на який видається 
дозвіл (санітарний паспорт) органами 
держсанепіднагляду.
- документи про проведення індивідуального, 
дозиметричного контролю персоналу категорії
«А».
Матеріали після розгляду не повертаються.

10 Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Особисто суб'єктом звернення або його 
законним представником, поштою до 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській 
області

11. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Платно

У разі платності :

12.1. Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата 
(назва та реквізити нормативно
правового акту)

Закон України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» (ст.35),

постанова Кабінету Міністрів України від 
27.08.2003р. №1351 «Про затвердження 
тарифів(прейскурантів) на роботи і 
послуги, що виконуються і надаються за 
плату установами та закладами Державної 
санітарно-епідеміологічної служби», 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2011р.№1067-р. «Про 
затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються 
Державною санітарно-епідеміологічною 
службою та установами і закладами, що 
належать до сфери її управління»

12.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 
платну адміністративну послугу)

40.89 грн. без ПДВ
(зараховується до державного або відповідного 
місцевого бюджету)

12.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Визначається казначейською службою

13. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів

14. Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні адміністративної 
послуги

1. Подання суб'єктом господарювання 
неповного пакета документів, необхідних 
для одержання документа дозвільного 
характеру, згідно із встановленим 
переліком.

2. Виявлення в документах, поданих 
суб'єктом господарювання, недостовірних

І



відомостей.

3. Негативний висновок за результатами 
проведених експертиз та обстежень.

4. Інші підстави, які передбачені чинним 
законодавством

15. Результат надання 
адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорта) на 
роботи з радіоактивними речовинами та 
іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання.

16. Способи отримання відповіді 
(результату)

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником в Головному 
управлінні Держпродспоживслужби в 
Київській області

17. Примітка Рішення про відмову у видачі дозволу 
може бути оскаржене у суді у порядку 
адміністративного судочинства

18 Строк д ії документа дозвільного 
характеру

Санітарний паспорт видається на 3 роки

І
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ЗАТВЕРДЖ ЕНО

ного управління 
живслуби в Київській

2016 №203

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА

на видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
(н а зв а  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о сл у ги )

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області

(найменування  с у б ’єкта  надання адм ін істративно ї послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. М ісцезнаходження суб’єкта надання 
адміністративних послуги

04050 м. Київ, вул. Герцена, 31

2. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги

Понеділок -  четвер з 9 до 18 

П 'ятниця -  з 900 до 164^

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги

Тел.. (044) 489-88-11, 
e-m ail: sanzak@ dpssko.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги

4. Закони України Закон України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» (ст. ст. 1, 10-12, 14, 16, 35); 
Закони України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності»,( п.п 6-9);

1
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Закони України «Про пестициди і 
агрохімікати» ( ст. 7);
Закони України «Про дитяче харчування»
( ст. 9);
Закони України «Про відходи» ( ст. 24); 
Закони України «Про державну систему 
біобезпеки при створені, випробуванні, 
транспортуванні та використані генетично 
модифікованих організмів» ( ст. 10 -2); 
Гірничний закон України ( ст. 22) та ін.

5. Акти Кабінету Міністрів України 
(назва , дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 
10.09.2014 р. №442 «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої
влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 
02.09.2015р. № 667 Про затвердження 
положення про Державну службу України 
з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів»;
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26.10.2011 р. ; 1067 -  Р «Про 
затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються 
Державною санітарно -  епідеміологічною 
службою та установами і закладами, що 
належать до сфери її управління»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 р. 523 - Р  « Деякі 
питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 06.04.2016 р. 260 -  Р « Питання 
Державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів»;
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2016 р. 564 -  Р « Про 
уповноваження Голови Державної служби 
з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів на затвердження та 
підписання окремих видів документів».

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

Наказ МОЗ України від 09. 10. 2000 № 247 
«Про затвердження Тимчасового порядку 
проведення державної санітарно -  
епідеміологічної експертизи» 
зареєстрованим в М ін'юсті України 
10.01.2001 за № 4/5195 ( із змінами).
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7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади / органів місцевого 
самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України та за 
бажанням заявника.

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідний для отримання 
адміністративної послуги, а також 
вимог до них

1 .Заява до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській 
області на отримання адміністративної 
послуги.
2. Документи -  відповідно до вимог 
Порядку проведення державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи, 
затвердженого наказом МОЗ України від 
09.10.2000 № 247 « Про затвердження 
Тимчасового порядку проведення 
державної санітарно-гігієнічної 
експертизи», зареєстрованим в М ін'юсті 
України 10.01.2001 за № 4/5195 (з і 
змінами ) та їх опис.

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги

Особисто суб'єктом звернення (його 
законним представником) або поштою.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Платно. .

У разі платності :
12.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата
Закон України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення (ст.35),
постанова Кабінету Міністрів України від 
27.08.2003р. №1351 Про затвердження 
тарифів (прейскурантів) на роботи і 
послуги, що виконуються і надаються за 
плату установами та закладами Державної 
санітарно-епідеміологічної служби»; 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2011р.№1067-р. «Про 
затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються 
Державною санітарно-епідеміологічною 
службою та установами і закладами, що 
належать до сфери її управління».

12.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 
платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ 
(зараховується до державного або 
відповідного місцевого бюджету)

12.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Визначається казначейською службою

13. Строк, надання адміністративної 
послуги

10 робочих днів

Д



14. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом господарювання 
неповного пакета документів необхідних 
для отримання висновку згідно із 
встановленим переліком;
2.Виявлення в документах, поданих 
суб’єктом господарювання, недостовірних 
відомостей;
3.Негативний висновок за результатами 
проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним 
законодавством.

15. Результат надання адміністративної 
послуги

Видача висновку державної -  санітарно -  
епідеміологічної експертизи.

16. Способи отримання відповіді 
( результату)

Особисто суб’єктом звернення (його 
законним представником) в м. Київ, вул. 
Герцена, 31

17. Примітка Рішення про відмову у видачі висновку 
може бути оскаржене у суді в порядку 
адміністративного судочинства.

4



ЕРДЖ ЕНО
овного управління 

поживслужби в 
ібласті

ня 2016 №203

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА  
АДМ ІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача карантинного сертифіката партії вантажу

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1. Місцезнаходження 
центру надання 

адміністративних 
послуг, в якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

2. Інформація щодо 
режиму роботи суб'єкта 

надання 
адміністративної 

послуги

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

Місцезнаходження 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8
суб'єкта надання 
адміністративної 
послуги

Інформація щодо ГІн.-Чт. -  09.00-18.00



режиму роботи суб'єкта 
надання
адміністративної
послуги

П т .-09 .00-16 .45  
Перерва -  13.00-13.45

6. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб'єкта надання 
адміністративної 
послуги

т. 044-495-88-60 
ф. 044-495-88-64 
Е-таі1: ц рЬ і(2),ukr.net 
http://oblvet.org.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги

7. Закони України Закон України "Про карантин рослин" 
(ст. 29);
Закон України "Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності" (п. 83);
Закон України "Про адміністративні 
послуги" ст. 8.

8. Акти Кабінету Міністрів 
України

постанова Кабінету Міністрів України від
12.05.07 № 705 "Про деякі питання 

„ .
реалізації Закону України "Про карантин
рослин", п. п. 20, 21, 22
постанова Кабінету Міністрів України від
02.09.2015 № 667 "Про затвердження 
Положення про Державну службу України 
з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 
09.06.2011 № 641 "Про затвердження 
переліку платних адміністративних 
послуг, які надаються Державною 
ветеринарною та фітосанітарною 
службою, органами та установами, що 
входять до сфери її управління, і розміру 
плати за їх надання"; розпорядження 
Кабінету Міністрів України від
06.04.2016 № 260-р "Питання Державної 
служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів".

9. Акти центральних 
органів виконавчої влади

-

http://oblvet.org.ua/


10. Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

11. Підстава для одержання
адміністративної
послуги

Виконання вимог Законів України, 
бажання заявника

12. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги, а також вимоги 
до них

1. Заява до територіального управління 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів на отримання 
адміністративної послуги.
2. Документ, що підтверджує внесення 
плати за видачу карантинного 
сертифіката.

13. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником.

Платно14. Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

У разі платності:

14.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

Стаття 29 Закону України від 30.06.1993 
№ 3348-ХІІ "Про карантин рослин", 
постанова КМУ від 09.06.2011 № 641 
"Про затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються 
Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою, органами та 
установами, що належать до сфери її 
управління, і розміру плати за їх надання".

14.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну послугу

38,8 грн.

14.3. Розрахунковий рахунок Одержувач: УДКСУ у Києво-



для внесення плати

1

Святошинському районі ГУДКСУ у
Київській області
Код ЄДРПОУ 38010937
р/р 33212879700358
Банк одержувача: ГУДКСУ у Київській
області
МФО 821018

15. Строк надання
адміністративної
послуги

протягом 24 годин після завершення 
завантаження транспортного засобу

;

16. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1. Невідповідність об'єктів регулювання 
вимогам фітосанітарних заходів;
2. Виявлення зараження об'єктів 
регулювання регульованими шкідливими 
організмами;
3. Відсутність реєстрації особи, 
передбаченої статтею 27 Закону України 
"Про карантин рослин";
4. Невідповідність наявних об'єктів 
регулювання, заявлених особою для 
переміщення територією України;
5. Невиконання розпоряджень державного 
фітосанітарного інспектора щодо 
застосування фітосанітарних заходів;
6. Відсутність оплати за видачу 
карантинного сертифіката.

17. Результат надання
адміністративної
послуги

Видача карантинного сертифіката

18. Способи отримання 
відповіді (результату)

особисто суб’єктом звернення або його 
представником (законним представником)

Рішення про відмову у видачі 
карантинного сертифіката може бути 
оскаржене у суді у порядку 
адміністративного судочинства.

19. Примітка



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Еоловного управління 

продспоживслужби в 
кій області

ресня 2016 №203

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА  
АДМ ІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1. Місцезнаходження 
центру надання 

адміністративних 
послуг, в якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

2. Інформація щодо 
режиму роботи суб'єкта 

надання 
адміністративної 

послуги

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4. Місцезнаходження 
суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8



6 .

Інформація щодо 
режиму роботи суб'єкта 

надання 
адміністративної 

послуги

Пн.-Чт. -  09.00-18.00 
Пт. -09 .00-16 .45  
Перерва -  13.00-13.45

Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

т. 044-495-88-60 
ф. 044-495-88-64 
Е-таі1: п ріі i@ukr.net 
http://oblvet.org.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги

Закони України Закон України "Про карантин рослин"
(ст. 46);
Закон України "Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності" (п. 135);
Закон України "Про адміністративні послуги" 
ст. 8.

12.05.07 № 705 "Про деякі питання реалізації 
Закону України "Про карантин рослин", п. п. 
20 , 21,22  ’ ' 
постанова Кабінету Міністрів України від 
02.09.2015 № 667 "Про затвердження 
Положення про Державну службу України з 
питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 
09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку 
платних адміністративних послуг, які 
надаються Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою, органами та 
установами, що входять до сфери її 
управління, і розміру плати за їх надання"; 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної 
служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів".

Акти центральних 
органів виконавчої 

влади

mailto:i@ukr.net
http://oblvet.org.ua/


10.

Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

11. Підстава для одержання 
адміністративної 

послуги

Виконання вимог Законів України, бажання 
заявника

12. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної 

послуги, а також вимоги 
до них

1. Заява до територіального управління 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів на отримання адміністративної 
послуги.
2. Документ, що підтверджує внесення плати 
за видачу фітосанітарного сертифіката на 
реекспорт.

13.

Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником.

14. Платність 
(безоплатність) надання 

адміністративної 
послуги

Платно

У разі платност і :

14.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 

стягується плата

Стаття 46 Закону України від 30.06.1993 № 
3348-ХІІ "Про карантин рослин", постанова 
КМУ від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження 
переліку платних адміністративних послуг, які 
надаються Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою, органами та 
установами, що належать до сфери її 
управління, і розміру плати за їх надання".

14.2

Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного 
збору) за платну 

адміністративну послугу

45,3 грн.

14.3 Розрахунковий рахунок Одержувач: УДКСУ у Києво-Святошинському



для внесення плати районі ГУДКСУ у Київській області
Код ЄДРПОУ 38010937
р/р 33212879700358
Банк одержувача: ГУДКСУ у Київській
області
МФО 821018

15. Строк надання 
адміністративної 

послуги

протягом 24 годин після завершення 
завантаження транспортного засобу

16. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги

1. Невідповідність об'єктів регулювання 
вимогам фітосанітарних заходів;
2. Виявлення зараження об'єктів регулювання 
регульованими шкідливими організмами з 
урахуванням вимог країни імпортера;
3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої 
статтею 27 Закону України "Про карантин 
рослин";
4. Невідповідність наявних об'єктів 
регулювання заявленим особою для 
переміщення;
5. Невиконання розпоряджень державного 
фітосанітарного інспектора щодо застосування 
фітосанітарних заходів;
6. Відсутність оплати за видачу 
фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

17.
Результат надання 
адміністративної 

послуги

Видача фітосанітарного сертифіката на 
реекспорт

18. Способи отримання особисто суб’єктом звернення або його 
відповіді (результату) представником (законним представником)

19. Примітка Рішення про відмову у видачі фітосанітарного 
сертифіката на реекспорт може бути 
оскаржене у суді у порядку адміністративного 
судочинства.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Еоловного управління 

дспоживслужби в 
області

'сня 2016 №203

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА  
АДМ ІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1. Місцезнаходження центру 
надання адміністративних 

послуг, в якому 
здійснюється 

обслуговування суб’єкта 
звернення

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб'єкта надання 

адміністративної послуги

'

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб'єкта 
надання адміністративної 

послуги

і

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4. Місцезнаходження 
суб'єкта надання 

адміністративної послуги

03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8

5. Інформація щодо режиму 
роботи суб'єкта надання 

адміністративної послуги

Пн.-Чт. -09 .00-18 .00  
Пт. -  09.00-16.45 
Перерва -  13.00-13.45



6. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб'єкта 
надання адміністративної 

послуги

т. 044-495-88-60 
ф. 044-495-88-64 
Е-таі1: ц рй і(й),ukr.net 
http://oblvet.org.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги

7. Закони У країни Закон України "Про карантин рослин" 
(ст. 46);
Закон України "Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності" (п. 134);
Закон України "Про адміністративні 
послуги" ст. 8.

8. Акти Кабінету Міністрів 
України

постанова Кабінету Міністрів України від 
12.05.07 №  705 "Про деякі питання 
реалізації Закону У країни «Про карантин 
рослин", пп. 20, 21, 22 
постанова Кабінету Міністрів України від 
02.09.2015 № 667 "Про затвердження 
Положення про Державну службу України з 
питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 
09.06.2011 № 641 "Про затвердження 
переліку платних адміністративних послуг, 
які надаються Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою, органами та 
установами, що входять до сфери її 
управління, і розміру плати за їх надання"; 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної 
служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів".

9. Акти центральних органів 
виконавчої влади

-

10.
Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

11. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України, бажання 
заявника

http://oblvet.org.ua/


12. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них

1. Заява до територіального управління 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів на отримання адміністративної 
послуги.
2. Документ, що підтверджує внесення 
плати за видачу фітосанітарного 
сертифіката.

13.

Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником.

1

14. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги

Платно

У разі платності:.

14.1 Нормативно-правові акти, 
на підставі яких 
стягується плата

Стаття 46 Закону України від 30.06.1993 № 
3348-ХІІ "Про карантин рослин", постанова 
КМУ від 09.06.2011 №  641 "Про 
затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються 
Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою, органами та 
установами, що належать до сфери її 
управління, і розміру плати за їх надання".

14.2

Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну адміністративну 

послугу

45,3 грн.
і

і]

14.3 Розрахунковий рахунок 
для внесення плати

Одержувач: УДКСУ у Києво- 
Святошинському районі ГУДКСУ у 
Київській області 
Код ЄДРПОУ 38010937 
р/р 33212879700358
Банк одержувача: ГУДКСУ у Київській
області
МФО 821018

15. Строк надання 
адміністративної послуги

протягом 24 годин після завершення 
завантаження транспортного засобу

16. Перелік підстав для 
відмови у наданні

і ' ' " „ • >... . . ' "1
1. Невідповідність об'єктів регулювання 
вимогам сЬітосанітарних заходів;



адміністративної послуги 2. Виявлення зараження об'єктів 
регулювання регульованими шкідливими 
організмами з урахуванням вимог країни 
імпортера;
3. Відсутність реєстрації особи, 
передбаченої статтею 27 Закону України 
"Про карантин рослин";
4. Невідповідність наявних об'єктів 
регулювання заявленим особою для 
переміщення;
5. Невиконання розпоряджень державного 
фітосанітарного інспектора щодо 
застосування фітосанітарних заходів;
6. Відсутність оплати за видачу 
фітосанітарного сертифіката.

17. Результат надання 
адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифіката

18. Способи отримання 
відповіді (результату)

особисто суб’єктом звернення або його 
представником (законним представником)

19. Примітка Рішення про відмову у видачі 
фітосанітарного сертифіката може бути 
оскаржене у суді у порядку 
адміністративного судочинства.



ЗАТВЕРДЖ ЕН О

управління
в Київській

2016 №203

ІН Ф О РМ АЦ ІЙ Н А КАРТКА
з видачі дозвілу на проведення діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та 
організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням речовин з 

джерелами неіонізуючого випромінювання
(назва адміністративної послуги)

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. М ісцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної послуги
04050 м. Київ, вул. Герцена, 31

2. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги

Понеділок -  четвер з 9ии до 18ии 

П ’ятниця -  3 900 до 1645

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
суб’єекта надання 
адміністративної послуги

Тел.. (044)489-88-11, 
е-таі1:запгак@сІр88к.о. gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги

4. Закони України Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності»; 
Закон України «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» (п.53);

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 
17.10.2013 року № 761 «Про затвердження 
Порядку видачі дозволу на 
проведення діагностичних, 
експериментальних, випробувальних, 
вимірювальних робіт на підприємствах, в 
установах та організаціях, діяльність яких



пов’язана з використанням джерел 
неіонізуючого випромінювання»Постанова 
Кабінету Міністрів України 
від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої 
влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження 
Положення про Державну службу України 
з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів»;
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2011 № 1067-р «Про затвердження 
переліку платних адміністративних послуг, 
які надаються Державною санітарно -  
епідеміологічною службою та установами і 
закладами, що належать до сфери її 
управління»;
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16.05.2014 № 523-р « Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»; 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 06.04.2016 № 260-р «Питання 
Державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів»;
постанова Кабінету Міністрів України від 
22.06.1999 № 1109-р «Про затвердження 
Положення про державний санітарно- 
епідеміологічний нагляд в Україні».

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

Державні санітарні норми і правила захисту 
населення від впливу електромагнітних 
випромінювань, затверджені наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 
01.08.1996 р. № 239, зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за 
№488/1513,
СН 5804-91 « Санитарные нормы и правила 
устройства и эксплуатации лазеров», 
затверджені Головним державним санітарним 
лікарем СРСР 31.07.1991 № 5804-91;
Наказ МОЗ України від 29.11.2013 №1040 
«Про затвердження Методики розрахунку 
розподілу рівнів електромагнітного рівня», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
від 17.12.2013 за №2130/24662. ’

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади / органів місцевого 
самоврядування

2



Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Виконання вимог Законів України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності».

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також  
вимоги до них

1. Заява до територіального органу 
Держпродспоживслужби в Київській області 
на отримання адміністративної послуги.
2. До говір оренди або інший документ, що 
підтверджує право використання відповідного 
майданчика (об’єкта) для розташування джерел 
неіонізуючого випромінювання;
3. Інформація про технічні характеристики 
джерел неіонізуючого випромінювання або 
технічний паспорт зазначених джерел;
4.План-схема з позначенням місця 
розташування джерел неіонізуючого 
випромінювання;
5. Протокол вимірювання рівня неіонізуючого 
випромінювання, що створюється джерелом 
неіонізуючого випромінювання, на яке 
видається дозвіл;
6.Висновок державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи щодо ввезення, 
реалізації та використання сировини, продукції 
(вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) 
іноземного виробництва в разі відсутності 
даних щодо їх безпечності для здоров’я 
населення;
7.Розрахунки розподілу рівнів 
електромагнітного поля проведені референт- 
центром електромагнітних полів та інших 
фізичних факторів, оформлені у вигляді 
санітарного паспорта радіотехнічного об’єкта 
(для джерела електромагнітного 
випромінювання);
8. Опис наданих документів.

10 Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником, поштою до 
Управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській 
області

11. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Безоплатно

У  разі плат ност і:

12.1. Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата 
(назва та реквізити нормативно
правового акту)

з



12.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 
платну адміністративну послугу)

12.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

13. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів

14. Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні адміністративної 
послуги

1. Подання суб’єктом господарювання 
неповного пакета документів, необхідних 
для одержання документа дозвільного 
характеру, згідно із встановленим 
переліком.
2. Виявлення в документах, поданих 
суб’єктом господарювання, недостовірних 
відомостей.
3. Негативний висновок за результатами 
проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним 
законодавством

15. Результат надання 
адміністративної послуги

Видача дозволу.

16. Способи отримання відповіді 
(результату)

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником в Управління 
державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства^оловного 
управління Держпродспоживслужби в 
Київській області

17. Примітка Рішення про відмову у видачі дозволу 
може бути оскаржене у суді у порядку 
адміністративного судочинства
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