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Р Е Г Л А М Е Н Т 
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів. 
(назва документа дозвільного характеру) 

Мурованокуриловецька районна санітарно-епідеміологічна станція 
(смт. Муровані Кирилівці вул. Жовтнева ,87 тел. 2-17-43) 

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 
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Найменування дозвільного центру, в 
якому здійснюється обслуговування 
субє'ктів господарювання 
Місцезнаходження дозвільного центру 

Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру 
Реквізити адміністратора та 
представника місцевого дозвільного 
органу, відповідальних за видачу 
документа дозвільного характеру 

Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача дозвільного 
документа 
Закони України(назва, частина, стаття) 

Акти Кабінету Міністрів 
України(назва, дата та номер, пункт) 
Акти центральних органів виконавчої 
влади (назва, дата та номер, пункт) 

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 
самоврядування(назва, дата та номер, 

Дозвільний центр Мурованокуриловецької РДА 

смт. Муровані Кирилівці, вул..Леніна ,74 

з 8 год. до17 год . ( вівторок, четвер) 

Адміністратор апарату РДА ( провідний спеціаліст): 
Мельникова Ірина Борисівна (тел.2-21-97) 

Представник санепідслужби - зав санітарно -
гігієнічним відділом райСЕС Супотніцький М.П. 
тел. 2-17-43 

Закон України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»(4004-ХІІ), 
ст.15 
-

Наказ МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 «Про 
внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. 
№ 247 «Про затвердження тимчасового Порядку 
проведення державної санітарно-епідеміолог ічної 
експертизи». 



Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання документа 
дозвільного характеру 

- Заява; 
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
господарювання ; 
- Копія документа про право власності чи оренди 
приміщення 
- Особова медична книжка (харчова промисловість, 
громадське харчування торгівля, побутове 
обслуговування, аптеки, лікувально-профілактичні 
заклади, стоматкабінети тощо). 
- Акт санітарного обстеження. 
- Перелік асортименту товарів, продукції (при 
необхідності). 
- Санітарний паспорт на автотранспорт (при 
необхідності). 
- Зразки об'єкта експертизи (при необхідності). 
- Нормативно-технічний документ (ГОСТ, ТУ, ТІ) на 
продукцію, що виготовляється або планується її 
виготовлення. 
- Акт державної приймальної комісії про прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом 
об'єкта.(Наказ МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 
09.10.2000р. № 247 «Про затвердження тимчасового 
Порядку проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи», додаток 4 до п.7,5). 
- Договір про надання послуг (виконання робіт) 
( п.12Постанова КМУ від 15.10.2002р. №1544 «Перелік 
робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, які 
виконуються і надаються за плату»). 

Примітка: В залежності від специфіки об'єкта, виду 
діяльності та місцевості, можуть надаватись і додаткові 
матеріали (при необхідності). 

7. Платність(безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру 

Платно 

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

-ст.35 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2003р. №1351 «Про затвердження тарифів на 
роботи і послуги, що виконуються і надаються за 
плату установами та закладами державної санітарно-
епідеміологічної служби» в редакції Постанови КМУ 
від11.05.2006р№662. 

7.2 Розмір плати 200 грн. (без ПДВ) 

Мурованокуриловецька районна санепідстанція, 
ЄДРПОУ 05413209, р/р №31251272210397, МФО 
802015 в ГУДК у Вінницькій обл. 

7.3 Розрахунковий рахунок для внесення 
плати 

Строк, протягом якого видається 
документ 

10 днів ; Закон України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності» (із змінами від 
15.12.2009р.). 

Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні документа 
дозвільного характеру 

- Не представлення вказаного переліку документів ; 
- Невідповідність об'єктів вимогам санітарного 
законодавства. 

10. Строк дії дозвільного 
документа(необмеженість строку дії) 

На термін дії нормативного документа або безстроково 
до виявлення грубих порушень вимог санітарного 
законодавства.(Наказ МОЗ України від 14.03.2006р. № 
120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 
09.10.2000р. № 247 «Про затвердження тимчасового 
Порядку проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи»). 
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Необхідність у проведенні експертизи 
(обстеження) об'єкта, на який 
видається документ дозвільного 
характеру 
Платність(безоплатність) проведення 
експертизи(обстеження) 
Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата(назва та 
реквізити нормативно-правового акту) 

Розмір плати проведення експертизи 
(обстеження) 
Розрахунковий рахунок для внесення 
плати 

Примітки 

Здійснюється експертиза зразків об'єкта експертизи 

Платно 

-ст.35 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2003р. №1351 «Про затвердження тарифів на 
роботи і послуги, що виконуються і надаються за 
плату установами та закладами державної санітарно-
епідеміологічної служби» в редакції Постанови КМУ 
від 11.05.2006р№662. 
Згідно умов договору. 

Мурованокуриловецька районна санепідстанція, 
ЄДРПОУ 05413209, р/р №31251272210397, МФО 
802015 в ГУДК у Вінницькій обл. 


