
 

Додаток 253 

до рішення виконавчого комітету   

від _____________№_________ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПАСІКИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КІЛЬКОСТІ 

НАЯВНИХ БДЖОЛОСІМЕЙ 

 

1 Суб'єкт надання 

адміністративної послуги 

Відділ промисловості та АПК міської ради 

 

2 Місце подання документів та 

отримання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг м. 

Покровськ Головний офіс 

85300, Донецька область, Покровський район, м. 

Покровськ, вул. Європейська, буд.53а 

тел. (0623) 52-19-26, 066-469-16-27 

e-mail: cnap@pokrovsk-rada.gov.ua 

https://e-cnap.pokrovsk-rada.gov.ua/ 

Графік роботи Головного офісу ЦНАП 

м.Покровськ (вул. Європейська, 53а) 

Понеділок, середа, четвер, субота: з 8:00 до 17:00 

Вівторок: з 8:00 до 20:00 

П’ятниця: з 8:00 до 15:45 

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні 

 

Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП м. 

Покровськ 

85362, Донецька область, Покровський район с. 

Лисівка, вул. Центральна, буд. 68;  

85330, Донецька область, Покровський район, с. 

Гришине, вул. Центральна, буд. 116;  

85370, Донецька область, Покровський район с. 

Новотроїцьке, вул. Центральна б/н 

Графік роботи віддалених робочих місць 

адміністраторів ЦНАП м. Покровськ (с. Лисівка, с. 

Гришине, с. Новотроїцьке) 

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, 

П’ятниця з 8.00 до 15.45 

Перерва на обід з 12.00 до 12.45 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

3. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги 

Закон України "Про бджільництво" ст 8 

Постанова КМУ від 07.02.2018 №107 "Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#Text
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сільськогосподарської продукції" п. 7 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

4. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Заява 

2. Паспорт громадянина України (під час подання 

копій вказаних документів, пред’являються оригінали 

цих документів) 

3. Документ, що посвідчує особу представника (у разі 

подання заяви представником особи) 

4. Документ, який підтверджує повноваження діяти 

від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою заявником особою) 

 

5. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник може 

особисто або через законного представника, шляхом 

відправлення документів поштою (рекомендованим 

листом). 

6. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

безоплатно  

7. Строк надання 

адміністративної послуги 

1 день  

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1. Подання документів, що містять недостовірні 

відомості 

2. Подання неповного пакета документів 

 

9. Результат надання 

адміністративної послуги 

Довідка про утримання в господарстві бджолосімей 

10. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Отримати результати надання послуги заявник може 

особисто або через законного представника 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради            А. Жук 
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