
па"/48

чугу|вськА рдйоннд двР1ивнА Адм1н|стРАц1я

хАРк[всько1 оБлАст1
Ро3поРяджшння

{уц1в л!| /#;

11ро затверд'(ення [1ерел1ку

адм!н[стративних послуг' як!

надак)ться через центр надання

адм1н1стративших послуг при

{уц|вськ!й районн1й дерлсавн!й

адм!н!страц1! )(арк!всько! област!

Б|дпов|дно до статей 6, з9 3акону 9кра|ни ,,|[РФ м|сцев| державтт!

адм|н|страц|?', статт| |2 3акону 9кра|ни ,,|[РФ адм|н|стративн| послут'и",

керу1очись розпоряд)кенням (аб!нец 1!1|н|сщ|в }кра{ни в|д |6 травня

2014 року }Ф 523_р ,,,{еяк| питання надання адм|н|сщативних послуг орган|в

виконавчо| влади через ценщи надат||тя адм|н!сщативних послуг'', з мето!о

!

,-0!'?-слфа/, ,2в*р. за ]$



з

1. 3атверАити [|ерел1к адм1н|сративних пос]гг. як| нада:оться нерез центр

надання адм|н|сративних посщ.г лри 9уг$вськ|й районн1й державн1й

адм|н1сщац|! )0рк|всько| област| (лодаеться).

2. }Фридинному сектору :1парац 9уц{всько? районно! державно|

адм1н1страц1! )(арк!всько| област| (!0нотпев [.А.) подати це розпоряд)кення на

дер)кавну реесщац1ло до 9уц1вського м1оькрайонного управл!ння лостиц|!

!,арк|всько| област1.

3. !е розпорялх<енття набувас чинност| п|отя дерх<авно| реесщац1| в

9угу{вськотиу м1ськрайонному управл|нн| тостиц|! {арк|всько| област!, але не

п|зн!тпе оф1ц1йного оприл1одненн'{ в щомадсько-!нформац|йн|й газет[

9уфвщини ,,(расная звезда'', щй гункт1в 9, \0,22,2з,31-44' яА набиралоть

чинност| з 01 о1ння 2015 року.

4. }(онтроль за виконанням розпорядження з!ш|и]па}о за соболо.

!!ерп:ий заступпик головп
райоццот деря(авпо[ адм1п!страц![ к. вАР)|ш!нов

Аркушт| погоджен|ш{ дод211оться



1#"ц 8

зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови 9угу!всько|

районно| дер}кавно| адм|н1страц||

)(арк|всько| област|

.]ф ?/;

АеЁжав

,'

3арег.стз'.;а:"т0

, р3. 'Ф!!8*.р 2о ! / р. за ]*

[1ерел!к

Райменування послуги

!ер>кавна реестрац1я торидично| особи або ф|зично] особи, '.*нам|р стати п|дприемцем

Бидана витягу' Ёиписки, дов|дки з €диного державно.' р...'ру
горидичних ос|б та ф1зинних ос1б-п1дприемц1в

{ерэкавна реестрац1я зм|н

особи

до установчих документ!в торидинно?

Бклточення до €диного державного рееотру торидичних ос1б та

ф|зинних $п1в в1домостей про створення
в1докре чно| особи або про його закриття

7'\*'' ''?щ\\
1Р' ..'в€Б}''о ' ^'9.)

до в|домостей про ф|зинну особу-' /,,;- о-

{ф

а \ 
*":с{}4

, '+д:\-_
Ё_ '/()у пд0\ |,.
{''^ 1;-г *'



2

п;дприемця, як! м|стятьс'! в сдиному держав|{ому ресстр,

!оридични\ ос|б :а ф! синних ос!6-::!лприсмш|в

6 Бидата ;оридинним особам дубл|кат|в ориг|нал!в !х устаттовтих

докуметтт|в та зм|н до них

7 !ерл<авна рессщац1я припинсння горидинно| особи в результатт !1

л1кв!дац1]' зли'гтя' приеднання, под!лу або псретворення

1 7|ержавна ресстрац1я припи]1е!1ня п!дприс:м:тицько! д|я'г:ьност:

ф!3ич]!ою осооою-п !дпригу шеу за ]| р|1]]енняу

9 державна ресстрац|я права власност1

рет1ових !]рав на нерухоме майно (тср|м

11ерухомого майна)

на }1ерухоме маино! ] н1]]их

дерясавно! ресстрац|т |11отеки

!0 видача витягу, !нформац!йло! )]ов]дки та виписки з ]{ер;:<авного

регс!р) речових прав на нер1хоме майно

11 Ресстрац|я громадського об'сднангтя

12- |1рийняття пов!домлення про утворення громадського об'сднанття

1з Бидача дубл!ка'т'а ориг|т:апу

об'сднання та/або статуту

св1доцтва про ресстрац1}о |ромадського

14 8нессння до Рссстру фомадських об'сдвань в!домостей про

в!докремлений п1дрозд!л щомадського об'сднання

15

16

[1рийпя'птя пов|домлення ]]ро зм11]и до стату'1'у 1ромадсь1(ого

об'сднання, зм|ни у склад1 кер|вних оргпн|в громадського

об'сдттання, зм|ну особи (ос|б), уповнова:кено| представля':'и

фомадоьке об'сднання, зм|ну м[сшезнаходження 3]ре(с ! рованого

тромадського об'сднання

|[рийгтяття пов|домлен:я про зпп1ну найменування громадського

об'еднання, мети (ш|лей), зм!ну особи (ос|б)' уповновокено1

представля'ги Фома/{ське об'сднан;;я. щворене тлляхом прп: !!няття

пов!домлення про утворення

1,7 Бнесення до рессщу гРо!{адських об'сднатть запису про р|тпсншя

щодо сап'|орозпуску або реорган!зац|] гроштадсько:'о об'сдгтаг;ня, а



тако)к про при{1и]]е]11]я д;яльност| щомадсь1{ого об'сднання

18 [ер:т<автта реестра1!я друкованого засобу масово| |нформац1| з

м|ст{евото сферото розповс:одл<е;штя

19 ||ерересстрат.т|я друкованого заообу масово1 !нформац!| з м!сцевото

сферого розповсгод;т<еттття

2о Бидана дубл|ката св|доцтва про державну ресс';рат:|ю друкованого

засобу масово| |нформац|! з м!сшевого сферого розповстодження

2\ 8изнання нед|йсним св1доцтва г1ро дерт{авну ресстрац|к)

друкованого :;асобу масово! 1нформац11 з м1сцевото сферото

ро !повсюджсння на п]лс.ав! пов|дочлення засновника

22 Фформлсння та видача або обм!н паспорта громадянина !кра1!ти

для ви]!ду за кордон (у тому нисл| терм1:тове оформлення)

2з Фформлення та видата про!зного .;(окумен']'а ди'1'ини

24 Фформ,пення та видача паспорта громадяттитта 9кра!ни

25 Фформлення та вида{1а |1аспорта щомадят1и]{а !т<ра!ни у раз| обм|ну

зам1сть потпкод;тсе1{ого' втраченого або викраденого

2б -Бклетовання до паспор'га громадянина !кра!ни фо: окартки прй

досяг;;е: :;;! гроч!ля]]и! !0\! 25 | 45-р!,: ного в!к1

17 Ресс'грац|я м!сця про;кивання особи

28 3няття з ресстрац|! пт!сця прол<ива:1ня особи

29 Ресстраш|я м|сця перебувавня особи

30 Фформлеттпя та видача ,]1ов],цки ||ро рссстрац!кэ м!сця прохсиванття

або м|сця перебування особи

:}1

з2 Бттесеттпя до ]]ер:хавного земельного кадастру в|доддостей (зпц|н до

них) про земе.лпьну д!лянку

33 8нсссння Ао !ер;кавно:'о земель|1ого кадас']ру в1домостей про \1е)1(!

час'гини зе\'|ельнот д!лянки; на як} пошир]ою1ься права суборенди,

ссрв!туту, з вида!1ею ви']'ягу



з4 Бнесення до дер)кав11ого зепцельного кадастру в!доьтостей (зм!н до

них) про земл| в ме;ках територ1й адм;н1стративно-тсритор|альних

одиниць з 3идаче!о витягу

35 .{ер;тсавна ресстрац!я обмежсць 5 використантт| земель ] видачето

витягу

з6 Бгтесеттття до .{ер;*савного :]емельного кадас!ру в1домостсй гтро

обмеження у використан;;! зе}|ель! встановлсн] '][1кона\1и 1'а

ттрийгтятими в!дпов1дно до них нормативно-правовими а1(та\{и! з

в11да1{е1о в|.1тягу

з7 8иправлення техн|чпот поми.]1ки

]еуельно] о кад.1с !|) . лоп1 шсно!'

ведення' :] видаче1о витягу

у в|домостях

органоь{, 1цо

з державного

зд|йснтос його

з8 11адання в|домостей з ,{ер;кавного земельного кадастру у форм|:

1) витягу з !ер;т<авного земельного кадастру про:

земл1 в ме;ках територ!! а21м1н!стрзтивно- :ери :ор!п:т:,11их одиниць;

обме:кет;ня у використанв! земель,

земельну д!::янку;

2.) лов|лки' тцо пт|стить узагальнену !нформац1то про зем,т|

(: ери'т'ор!!);

3) вит<оп!товань з кадастровот карти (плану)';'а |н:т;о! картограф|нно!

документац|'[

з9 Бидача дов!дки про:

1) паявв|сть та розм|р земельно! тастки (пакэ);

2) т;сшвп1сть у дер)кавному зе\те;1ьному кадастР{ в|,'томостей про

одер)|(3н]!я 1 власп:!сп;, земе.]ьнот л! :янки 1 межах норм ,']е зо".':а': но1

приватизац!! за пев1]им видом :[ ш|:;ьового при3наче!]ня

(викорис'|'анц'1)

40 Бидача в|домостей з /:.оттментац11 1з землеустрото, 1цо вкл1очена до

Аер>:;авн,т:,' :!он ;у локу'мен':аш!!' !з'зем.;еус:рою



11 Бидача дов1дки з дер)кавнот статистично1 зв]тност1 11ро наяв}11с1'ь

земель та розпод!л ]х за власттиками земе.]1ь, зсмлскористувачами'

у;'!ддяпти

42 Бида.та витягу з дер)кавно]ю рес:стру ссртиф!кованих |н:кенер!в-

землевпорядттик1в

4з Билата витягу з 1ехн!чно] документац!1 про нормативну гро!1]ову

оц1нтсу земельтто| д1лянки

44 Бидата ви'гягу з !ср:кавного ресстру сертиф1кованих |;т>т<е;;ер|в-

геодезист!в

15 8идача ф!зитним особам вис11овку дсржавнот сан1гарно-

еп!дсм!олог].тно1 ет<спертизи д!;он их об'скт!в

46 Рссстрац!я деклзраш|| в!дппов!дност! матер|ально-техн!чно] бази

суб'ск'т'а господартовання вимогам законодавства з пи'т'ань похе;кно]

оезпет(и

47 Рссстрац|я декларац|'{ про тточагок виконання п]дготовних роб|'г

48 Ресстраш!я декларац!{ про по.таток виконання бул!вет;ьних роб|т

19

50 8и/{ача буд!вельного г1аспорта забу,цови земельнот д|лянки (для

ф!зинттих ос|б)

51 8несення зм!н до бул1вельно]'о ]1аопорта забулови зсмсльно1

;:!.;тянки (д;тя ф|зит:тих ос!б)

52 Ёалаттия лт1стобуд!вних умов 1 обштежень забу!ови земс.]]ьяот

;1!;;янки (лля ф|зивних ос!б)

53

54 Бидава дозвот:у на зм1ну лр|звища, !м'я, по батьков| дитигти

55 0идача

участь у

не1

п!!!!ен ня поо м|с|1е ]]оо/кивання

8и\ов!н н! -{и!ини ]о! о '{ 0]!ьк!в.

мсш1о'11тньо1 дити11и

хто про)1{ивас окре!1о

та

в]д

56 Бидана дозволу на зд!т!снеттття лравочину щодо ]1ерухомого майна,



]1Раво в]1асност1 на яке або право користування якиш1 матоть д1ти

Ресстраш!я дет<лараш|! в|]{пов1дн!ст! матер!ально-техн|чно] базц

суб'ск'га господар}овання вимогам з"ч]!да"9]:1

Бида.та (переофорп,тттсння!'видача дубл1кат]в' анултовання)

докумен': |в дозв|льного харак1'еру у сфер1 гос; подарсько! д1яп.ттьнос'; !:

1) Бидапа вис11овку державно| сан|'гарноеп|Аешт1олог|вно|

ексттертизи д|ютгтх об'скт!в, у тому писл| в|йськовото та обоРо1]ного

|1ризначення

2) Би,цача висновку дер;т<авно! сан |'гарнс:еп|дем |опог1п но1

експертизи документац|{ на розроблтов;тн! техн1ку. техт;о'гтог]{'

устаткув1]вня' 1нстРу]\'1ецти то]|р

з) Бидача вис}|овку держ!!внот сан]тарноеп|дем]оло!1чво!

експертизи щодо ввезе11ня! рсат|заш!| та в!1](ористання сирови11и'

продукц!! (вироби, обладт;ання' техгполог!'тн! л|н11'готцо) ]нозеп:ного

вт.тробниц.;'ва за у\1ови в|лсу'гност| даних тцодо ]х бсзпечност] для

здоров'я населсн1]я

4) Бидача вис11ов1(у деР}(авно1 са!1]тарнос|!1дем|олог'чно|'

експерти:]и ц1одо :;родукш!!, ттатт!вфабр;ткат|в, речовин, пта'теР]ал|в та

небезпечних фак'гор!в, використавня' переда!1а або збут якттх мо;тсе

:]ав]1ати 111](о.|!и здоров'то ;птодей

5) Бидача дозво'1у 11а прове/1ен1]'1 буль-яких д|агностичних'

екс]териме11таль1'их' вигтробувапьних' вим1ргова':пьних роб!'п' па

п|дптрисмствах' в ус1'анов&\' орган|затт!ях. д!дтьтт|сть яких пов'язана

з викорис'ганням б|олог|чних агеп:'|в, х!м!':но! сировинц' :тродукш! [

та речовин з д)1{ерелап'1и !он|зуюно:б та не!он1з5тотого

випром|т;говання ! раА!оактив;т шх речовин

6) видача дозво[у на проведсттня заход!в |з зацучснт;яшт тварт'ттт

7) Бидача ]'1озволу на )п1асть у

,асоб!в. вагов! обо п абари:н|

дорохньому Руо]

г|ара\,1етри яких

1 ра11с|1ортних

переви|цу1оть



норматив111

8) 8идана експлуаташ|йного дозво'1у о{!ера1'орам по1уж!1ос'геи

(об'скт|в), що зд|йсгтпэтоть в !кра|н| д|яльн|сть з виробттитттва 'га/або

об|ц харнових пролукт1в, п|лконРо'льних сая|таРн|й с

9) Бидача експлуаташ|йного

(об'€кт]в). що зд1иснто1оть

п|дконтрольних ветеринарн!й

ривк1в

дозволу операторам потужностеи

виробництво харчових ттродукт1в'

' слу;тсб1, та для агропродово]1ьчих

бв'.^.'" ет<сллуатац!йних дозвол|в д.;тя потухностей (об'скт|в): з

переробки не]ст!вт:их пролукт1в тваринного 11оходжен11я; з

виробништва, зм1;шування та приг0|ування кормових лобавок'

прем]кс1в 1 корм1в

11) ]]огодясення птарш:рут|в руху тра|]'спортни{ 3асоб1в п|д 11ас

доро11{нього перевезсння }1ебез|1ечних ва11!'а;1ств

3астулник кер1в|!ика апаРа'|'у'

нача.цьник оргаг:!за:1!г!ного
в!;цд!лу дпаРа'1у ра||ош но1

дерхса:зно| адпп!н!страш||

]1еььг1е!'ко 2 27 50

1{.п. 1птР!{ФАновА4"/'/




