
 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Наказ департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

від  06.01.2022 року № 1 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Департамент агропромислового розвитку  

 Закарпатської  обласної державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

1. 

Найменування центрів 

надання адміністративної 

послуги, в яких 

здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення Центри надання адміністративних послуг, 

утворені міськими, селищними радами у 

населених пунктах – адміністративних 

центрах району та утворені міськими радами 

у населених пунктах – містах обласного 

значення   

  

2. Місцезнаходження центрів 

надання адміністративної 

послуги  

3. Інформація щодо режиму 

роботи центрів надання  

адміністративної послуги 

4. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт центру 

надання адміністративної 

послуги 

Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг 

5. Місцезнаходження 

суб’єкта  надання 

адміністративної послуги  

88000 пл. Народна, 4 м.Ужгород 

6 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання  

адміністративної послуги 

Понеділок – п’ятниця: 8:00-17:00 

Обідня перерва: 12:00 -13:00 

7. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта  

надання  адміністративної 

послуги 

(0312) 63-02-40 – приймальна 

(0312) 63-04-46 – відділ тваринництва 

адреса електронної пошти: 

depapr@carpathia.gov.ua  

веб-сайт 

http://www.carpathia.gov.ua  

рубрика „Агропромисловість” , 

розділ „Тваринництво” 

http://www.carpathia.gov.ua/


Нормативно-правові акти, що стосуються адміністративної послуги 

8. Закони України  Закон України “Про адміністративні 

послуги”; 

Закон України “Про племінну справу у 

тваринництві” 

9. Акти Кабінету Міністрів 

України  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від  16.05 2014 року № 523-р (із змінами)  

10. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

Наказ Мінагрополітики України  

від 17.11.2011 № 629 “Про затвердження 

Положення про сертифікат племінних 

(генетичних) ресурсів та зразків форм 

сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів”, зареєстрований в Мін’юсті               

09.12.2011за № 1422/20160; 

Наказ Мінагрополітики України  

від 24.11.2016 № 483 “Про затвердження 

типових інформаційної та технологічної 

карток адміністративної послуги, яка 

надається структурними підрозділами з 

питань агропромислового розвитку 

облдержадміністрацій” 

Умови отримання адміністративної послуги 

11. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява суб’єкта племінної справи у 

тваринництві про видачу сертифіката 

племінних (генетичних) ресурсів з метою 

реалізації племінних (генетичних) ресурсів  

12. Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

1.Заява про видачу сертифіката племінних 

(генетичних) ресурсів (додаток до 

інформаційної картки). 

2. Копія свідоцтва про реєстрацію в 

Державному реєстрі суб’єктів племінної 

справи у тваринництві, завірена належним 

чином.  

3. Копія виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (для 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців), завірена належним чином.  

4. Копія паспорта (для фізичних осіб), 

завірена належним чином. 

5. Копія договору купівлі-продажу на 

племінні (генетичні) ресурси, завірена 

належним чином. 

6.Дані племінного обліку, що 

використовуються при заповненні 

сертифіката племінних (генетичних) ресурсів 



(на паперових  та електронних носіях).  

7. Доручення (у разі отримання сертифікату 

уповноваженою особою). 

13. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подаються до центру надання 

адміністративних послуг особисто заявником  

або уповноваженою особою заявника при 

наявності документу, що посвідчує особу 

14. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Послуга безоплатна  

15. Термін надання 

адміністративної послуги  

 

10 робочих днів 

16. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1.Подання суб’єктом племінної справи у 

тваринництві, власником племінних 

(генетичних) ресурсів неповного пакета 

документів необхідних для одержання 

адміністративної послуги, згідно п. 12 цієї 

картки. 

2. Відсутність відповідного статусу суб’єкта 

племінної справи у тваринництві. 

3. Відсутність у суб’єкта господарювання 

племінних (генетичних) ресурсів. 

4. Відсутність будь-яких операцій, що 

здійснюються за договором купівлі-продажу  

племінних (генетичних) ресурсів. 

17. Результат  надання 

адміністративної послуги  

Видача сертифіката племінних (генетичних) 

ресурсів у двох примірниках, що мають 

однакову серію та номер  

18. Способи отримання Через центр надання адміністративних 

послуг 

19. Примітка   

 

 


