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HH,I дозвlльного

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги

НайменуванЕя центру надання
адмiнiстративноi послуги, в якому
здiйснюеться обслуговування
суб'скта звернення

Щентр надання 4дмiнiстративних послуг
Обухiвськоi MicbKoi рqди

1. Мiсцезнаходження офiсу
надання 4дмiнiстративноi
послуги

вул. Каштанова, 13, м. Обухiв,
Киiвська обл., 08700

,) Iнформацiя щодо режиму
роботи офiсу надання
адмiнiстративноi послуги

Вiдповiдно до правил внутрiшнього
трудового розпорядку:

Щентр надання qдмiнiстративних послуг
Обухiвськоi MicbKoi р4ди
Пн., Ср. та Чт. з 8-00 до 16-00;

Вт. з 8-00 до 20-00;

fIт. з 8-00 до 15-45

3. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти та
веб-сайт офiсу надання
адмiнiстративноi послуги

Щентр надання 4дмiнiстративних послуг
ОбухiвськоТ мiськоi рали
Тел./фак с.: (04572) 6,42,07,
Електронна пошта : admin@obcity.gov.ua

Веб-сайт центру надання
адмiнiстративноi послуги

htф : l l obuhiv- admin@ukr.net

сайт Головного управлiння
.Щержпродспоживслужби в КиiЪсъкiй
областi htф ://oblvet. оrg.uа



Нормативнi акти, якимш регламенту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

4, Закони Украiни Закони Украihи "Про ветеринарну
медицину" ст. 50-53, "Про дозвiльну
систему у сферi господарськоi
дiяльностi", <Про адмiнiстративнi
послуги) ст. 8, <Про Перелiк документiв
дозвiльного характеру у сферi
господарськоi дiяльностi>.

5. Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украihи

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
05.11.2008 J\Ъ 978 "Про затвердження
Порядку видачi експлуатацiйного
дозволу".
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
20 лютого 20IЗ р. NЬ 1 18 <Про
затвердженЕя Примiрного положення про
центр надання адмiнiстративних послуг)
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд tб травня 201-4 р. NЬ 523-р
<.Щеякi питанЕя наданЕя адмiнiстративних
послуг органiв виконавчоi влади через
центри надання адмiнiстративних
послуг)>.

6. Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Наказ,Щержкомветмедицини УкраiЪи вiд
22.||.2010 ЛЬ 5|7 "Про затвердження
Порядку ведення peecTpiB потужностей
(об'ектiв)" Зареестровано в Мiн'юстi
Украiни вiд 17. |2.2010 за NЬ |29ll|8586.

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержанЕя
адмiнiстративноТ послуги

Провадження дiяльностi на потужностях
(об'ектах) з переробки неiстiвних
продуктiв тваринного походження

9. Вичерпний перелiк
документiво необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до
них

1. Заява.
2. Iнформацiя про наявнiсть

кваlliфiкованого персонаJIу,
технологiчного обладнання, перелiк
ToBapiB, що виготовляються або

реа.тliзуються, за пiдписом заявника.
3. Можуть включатися проектнi

вимоги i вимоги щодо будiвництва,
тривалостi застосування системи
контролю безпечностi та якостi.

4. Умовою дJIя видачi



експлуатацiйного дозволу е дотримання
оператором потужностей положень
Закону Украihи <Про ветеринарну
медицину), ветеринарно-санiтарних
заходiв та технiчних регламентiв.

10. Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

Заява та документи, под€tються в одному
примiрнику особисто керiвником
юридичноi особи або фiзичною особою -
пiдприемцем чи уповноваженою особою
або надсил€лються рекомендованим
листом з описом вкладенЕя. Пiдпис
зазначеноТ особи скрiплюеться печаткою
(у разi ii наявностi)

11. ГIлатнiстъ (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi плаmносmi:

11.1 Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стяryетъся
плата

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

1L.3. Розрахунковий рil(унок для
внесення плати

12. Строк надання
адмiнiстративноТ послуги

Не бiльше нiж десять робочих днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноi
послуги

1. Подання суб'ектом господарювання
неповного пакета документiв, необхiдних
для одержання документа дозвiльного
характеру, згiдно iз встановленим
вичерпним перелiком;
2. ВиявпенЕп в докумеЕтах, поданих
суб'ектом господарювання, недостовiрних
вiдомостей;

3. Негативний висновок за результатами
проведених експертиз та обстежень або
iнших наукових i технiчних оцiнок,
необхiдних для видачi документа
дозвiльного характеру.

t4. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача дозволу для провадження

дiяльностi на потужностях (об'ектах)
з переробки неiстiвних продуктiв
тваринного походження.



15. Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Факт отримання документа дозвiльного
характеру засвiдчуеться особистим
пiдписом керiвника юридичноi особи,

фiзичноi особи пiдприемця, фiзичноi
або уповноваженоi ним особи при
пред'явленнi документq що засвiдчуе
його особу.

16. Примiтка Вiдмова у видачi, переоформлення,
анулювання експлуатацiйного дозволу
здiйснюеться вiдповiдно до Закону
УкраiЪи <Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяльностi>>, Закону
Украihи <Про ветеринарну медицину).
Заява на отримання адмiнiстративноI
послуги може подаватисъ в письмовiй,
уснiй чи електроннiй формi.


