
ЗАТВЕР,,ЩЖЕНО:
Наказ Головного управлiння
!ерrкпродспоживслужби
в Житомирськiй областi
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lНФОРМАЦIЙНЛ КАРТКА
АдмIнIстрАтиI]ноi гlослуги

з I)ссстрацiТ осiб, якi здiйснIоIоть господарську дiялыtiсть з виробниц,гва ,l,a маркуваIIIIя дерев'яного
пакуl aJ]bHoI о Mar срiа-пу

Го]tовнеуправлiнняДеэжпвQдqцQшцд(]лушбдj омир!ъкЦЗбл4qIi

Iпфорпrапiя про цсIIтр IIаданнrI :rлпriнiстративlrоi послуl,лl

l,

Мiсцезнаходrксння цсIIтру
надання адмiнiстративIIих
послуг, в якому здiйснюеться
обслуговуваtrня суб'скта
звср]iеIlIIя

10014, м. Житомир, вул. Михайлiвська,4

2.

Iнформачiя щодо режиму роботи
суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

IluLeOi.,toK- ГI'япltttttрt 8:3 0 ]7:30;

-r.

Те:rефон/факс (довiдки), алрсса
елек tpoHHoi пош l и га всб-сlй l

суб'скта надаIIIIя
адплiн iс,lра,ги Bt toi послуги

(0412) 47-06-15

еdо412@ukr.пеt

IIrфорпlацiя про суб'скта наданнrr адпrilliстративноi rloc.rlytrr

4.
Мiсцезttаходлtення суб' екта
надання адмitliстративноТ
llосJIуги

l0002, м. Житомир, вул. Гагарiна, 55

Iнформацiя щодо реяtиму роботи
суб'скта надання
адмiнiстративноi послуги

IIоIIедi.гrок четвср з 8uu до 17"0
П'ятItиця з 800 до l5a5
ОбiдIIя rlepepBa: з l 200 до 12а'
Субо,r,а, не,,1ill я _ вихiдlri

6.

Те,гrес!он/(lакс (ловiдки), алреса
елек,гронноi пошти та веб-сайт
суб'сIс-r,а IIадаIIIIя

адмiIIiстративноТ послуги

тсл. (0,1l ) 243-18_42,
E-mai l : g,upг@a-dpss.gov.ua.
сай,г: www.zt-L]pss, gov.Lta

IJopпtaTlttltli ilKl,I!, якIl}tll pel,JlaýrcIITycTbcrl IIil/lrlIItlя адпrilliс,t,р:rтшвrrоi Irос,пугtr

7. Закони Украiни
Закону Украirrи кПро ttаран,I,ин рослип>l (c,r.27);

ЗакоIl Уitраilrи <Про адьriнiстра,гивIli rtосllуI,и> (ст.8);

8. Акти Кабirrету MiHicTpiB Уttраiни

Постаlrова Кабiнету MiHicTpiB Украiлrи Bi:r ]5.1 1.2019 р,
JtIl 1 177 <Про леякi питання реапiзацii ЗаIсону Украiни
<11ро KapaH,гtltt рослин).
IlocTaHoBll КабiIIету MiHicTpiB УкраТлtи вiд 02.09.20l5
Nч 6(17 кПро затвсрд)l(елli]я Поjtо)tсння про lcpiItaBHy
с,rч;lсбу yttplli't 

t l| -} пll |.lIlL 6(, JlI(,lIl IUc l i хагll\|ви\
llг(\. t) l( l iB г:r ,ах ис t) ctto;KиBlt,titr,:
Розпоlrядrtrення Кабirrсту MiHic,rpiB Украiни вiл
l8.08.20] I м ()6о-р ,, Пр() RнсссlIIIя t\liII лL)



9.

розпорялжеIIIIя Кабiпе,гу MiHicTpiB Украiни вiл l 6

травн я 20l4p. Nl 52 j,,,

Ак,ги цсtIтраtьних органiв
влtкоrtавчоi влади

l Iаказ MirricTepcTBa аграрноi ttолiтики Украiни вiл
22.|2.2005 Nl 73 l ( l'lpo затвердлtення q]iTocall iгарних

правил ввсзсlIllя з-за кордону, псрсвезення в Nle)ltax

краittи, cKcttopTy та виробltичтва J(ерев'яIlого
IIаку BaUlbHo го маr,ерiалу>

10.

Акrи мiоцсвих оргаIIiв
виконавчоТ влади/ органiв
пliсцевого саNlо]}рядуваннrI

YMoBrr отрипrаrlпя адпrilliсr,ра rrrBIIoi послугlr

1l,
Пiдстава для одерItаIIня
адпtittiс l ра гивноi пос"rtуги

ВиконаttлIя вилtог ЗакоIIiв Украiни, звсрIlеIIня суб'скта
госlIоларIоваIllIя

12.

Вичерпttий lrерелiк докупtентiв,
необхiдItих лля о,l,римаIIlIя
адмiнiстративltоi tlослуги, а

також ви]\,Iоги до 11их

1. Заява на вклIочення до загальнодер)(авного ресстру
осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з
виробництва та маркування дерев'яного пакувalльного
матерiалу.

2. Копiя плану (схеми) земельноi дiлянки, на якiй

розмiщено потулtностi :

сушилы,Ii камери для термообробки деревини
дерев'яного пакувarльного матерiалу та,/або мiсця,
обладнанi для проведення знезарarкення (фумiгацii)
(МВ);

печi або обладнання для знищення деревини або

дерев'яного пакувального матерiалу, зараженого
шкiдливими органiзмами.

З. Копiя документа, який засвiдчуе право власностi або
користування на з9мельну дiлянку та потужностi.

lз.

Порядок та сttосiб подаlIIlя
.lloKylteHTiB, ttсобхi,,tних llltя
о l pll\IalIllя l1rliH ic t ptt t ивtt.li
lIослуги

Особисто суб'сктом звернення або його законним
l]редставником.

l4.
Платнiсть (безоп.lrа гнiсть)
надаlllIя адмiнiстративноi
II()()JIчl,и

БезоплатtIо

У разi платlIостi:

l4.1
Норплативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягуеться плата

11.2

Розп,тiр та порядок вIIесеIIIля

п:rати (адмiltiстративного збору)
за I1,iIaTHy адмiнiстративlIу
послугу

l4.з Розрахуt l ttови й рахунок лJIя
BllecellIlrI tlла,ги



I5.
Строк надання адмiнiстративIIоi
послуги

Протягопr тридцяlи лiб з лня отриN,lання заяви.

16.
Переlliк пiдсr,ав лля вiдмови у
паданнi адмiнiстративноi
послуги

1,подаlIltя неIlовного паке,tа локуп,lоIlтIв.
2.виявлення на територii земельноi дiлянки,

рег) льi)ваних шкiдливих .lргltнi,rпliв:
3.виявлення в поданих докуNlсIlтах IIа вI(люtiсння ло
Ресстру tlелостовiрttих вiломостей;
4.подаIIIIя заяви у cTpolt меIIше одIIого року :] llа,ги
I}икJllоIIсI lllя з Рссстру у зв'язку з:

5. вчинеItням особою повторного llорчшення вимог L(их

ФiтосаIIiтарIIих правил.

l)iшсIIIIя про BirlMoBy у вttлtочепнi ,цо Peecтpy
приймас,t,ьсlt у ttисьмовiй форплi iз обгрун,I,увltн l lям
ttричиlt вiдп,Iови, про що lIисьl\Iово повiдопtлясться
заявника.

17.
Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Колtнiй особi, яка вItлюtIена до Ресстру,
flержпродспоrкивслужба присвоIос гtерсона:Iыtий
гI'ятизttачний кол та вилас посвiлчсllltя про рессграчiIо
особи, яка злiйсtttос госпо.гtарсL]() дilt.Itьнiсt l, з

вrtробttиrlтвlt та N{аркувltlIIIя лсl]сI]'яIIого пакуваJIьI{оl о
матерiалу

18.
Способи отримання вiлIIовiдi
(рсзультату)

Особисто суб'сктом звсрIIеIIIIя або його представн ико]\.1

(закоttttипл прсдставником)

19. Примi,r,ка

З лня отримання заяви на адмilI iстративну послуr,у
дсржавним фi,госанi,гарним iнсrtекгором здiйснIосться
rrepeBipKa викоIIzlllllя заявIlиком дотриI\,1ання ви]\,1ог

Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордоIIу,
перевезення в меr(ах краiIIи, еIсспорту та виробництва
дсрсв'я н о го пзкуваlьноI о пlа r,epia_ l1. ]a,l вегд)Itсних
наказо]\,1 MiIlicTcpcTBa аграрllоi полiтиttи УкраТrlи вiд
22.12.2005 М 731 . За результа,tами проведення
перевiрки головIIим управлiIllIям
дсрлttrро]tсl lоrкивс.;lутtби налсиласться до
Лcpltctt1,,r 1g11,,71,-и вс. l1 rltби л(lлJIItIя з 1 ci rtl rll t.,pi.r tlrl и

lI lo/IK) I}Itj1 ItllIcI I I Iя заrI BI I !l Kat до I)cccTpy.

I Ia пiдставi зазнаllе}tоI,о ItоданIIя

.Щерrкпроltспотtивслутtбоlо приймlас l ься рitltсIIttя про
Ul(лlоllеllllя lбо lri,tM,lBy 1 вк.lt,-1,1ctttti Jаrвника _1о

Pcr crpy. llpo lцо llllcbMoBo повiдоvлltсrься заяRник

Пiдставами для виклIочсIIIIя особи з Ресстру с:

I. Виявлсtttlя lllt тсри горii lеьlе.ltьноТ.tiляttки.
pej )льов[lllих шtсiдливих opr знitviв:
2. виявJtенtlя в tIоланих докумеIлтах на вкJlючсIIllя до
ресстру недос lовiрltи х вiдомостей:

З, неповiдомлеIIIIя в десятиденний c t poK вi;lповiдltого
головIlого управlliння,Щержtlродспоrкивслутtби про
змittу вi:lоvосrей_ з:ltHit,letlиx у rlяпi ta доI(уIIен lах. uIo
долавалися до ,]аявLl:

zl. в.tиllеtlня особою l1oBIopIloI,o IIо}]чtIJеI]ня вtli\{ог цих
ФiтосаIIiтарlrих прави.lt.

!,сртtпродсlrоlrtивс.ltулtбаt IIриl.iмас рitttеIIлIя ttpo
виклIочсIIIIя особи з Pecc,r,py,i,it IIа1,1силл€ Тй копitо
вiдповiдноrtr рiшення llptJгrlO\l лссяти робочих:ttiB r



дня Його приЙняття.

Штамп для маркування та Посвiдчення особи, яку

виключено з Реестру, пiдлягають знищенню,

+ +Заява lIa вкJlючення ло загаJIьнодсржавного peccTpy осiб, якi здiйснюIо,гь господарську

дiяt';lt,rtiсrь з виробництва то *rop,.yuuirn" лерсв'яного llaкyвtlllbHo1,o маrсрiаtу (Долаrок 1 ло наttазоlчl

MiHicTepc,lBa аграрноi rtолiтики УкраТни вiд 22,12,2005 N9 73 1),



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Головного управління 

Держпродспоживслужби 
в Житомирській області 

від /Л /Л року №£3£__од

Технологічна картка
з реєстрації осіб які здійснюють господарську діяльність з виробництва та 

маркування дерев’яного пакувального матеріалу 
Головне Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області

N
з/п

Е т а п и  п о с л у г и В ід п о в ід а л ь н а  п о с а д о в а  
о с о б а  і с т р у к т у р н и й  

п ід р о з д іл

Д ія
(В, У, П , 3)

Т е р м ін
в и к о н а н н я

(д н ів )
Е Прийом заяви та пакета 

документів
Посадова особа центру 
надання
адміністративних послуг

В У момент 
звернення

2. Перевірка виконання вимог 
Фітосанітарних правил 
ввезення з-за кордону, 
перевезення в межах країни, 
експорту та виробництва 
дерев'яного пакувального 
матеріалу, затверджених 
наказом Міністерства 
аграрної політики України 
від 22.12.2005 №731

Державний
фітосанітарний інспектор 
Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Житомирській

в У момент 
звернення

3. За результатами проведення 
перевірки головним 
управлінням 
Держпродспоживслужби 
надсилається до 
Держпродспоживслужби 
України подання з усіма 
матеріалами щодо 
включення заявника до 
Реєстру осіб які здійснюють 
господарську діяльність з 
виробництва та маркування 
дерев’яного пакувального 
матеріалу

Державний
фітосанітарний інспектор 
Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Житомирській області

в

Протягом 
тридцяти діб 3 
дня отримання 
заяви

4. На підставі зазначеного 
подання
Держпродспоживслужбою 
приймається рішення про 
включення або відмову у 
включенні заявника до 
Реєстру, про що письмово 
повідомляється заявник.

Державний
фітосанітарний інспектор
Держпродспоживслужби
України

в

5. Направлення рішення про 
включення або відмову у 
включенні заявника до 
Реєстру до центру надання

Посадова особа відділу 
документального 
забезпечення 
державний

в



адміністративних послуг фітосанітарний інспектор У
6 . Видача посвідчення про 

реєстрацію особи, яка 
здійснює господарську 
діяльність з виробництва та 
маркування дерев'яного 
пакувального матеріалу, 
згідно з додатком 2 до 
Фітосанітарних правил, 
затверджених наказом 
Міністерства аграрної 
політики України від 
22.12.2005 №731, або 
повідомлення про відмову у 
включенні до Реєстру

Посадова особа центру 
надання
адміністративних послуг

В У день 
отримання

Загальна кількість днів, визначена законодавством - Протягом тридцяти діб 3 дня 
отримання заяви

Примітка:

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; ГІ - погоджує; 3 - затверджує.


