
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби  

у Волинській області 

« 05 » лютого 2021 р. № 55-од 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення робіт з джерелами іонізуючих 

випромінювань установами та підприємствами: 
(назва документа дозвільного характеру) 

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області 
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб'єкта 

звернення 

Департамент «Центр надання адміністративних послуг у 

м. Луцьку» Луцької міської ради 

1. Місцезнаходження 

центру надання 

адміністративної послуги 

43025, м. Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35  

 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 0800 – 1600 

Вівторок: 0900 – 2000 

Середа: 0800 – 1600 

Четвер: 0900 – 1800 

П’ятниця: 0800 – 1500 

Субота: 0800 – 1500 

Неділя: вихідний 

3. Телефон\факс (довідка), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної 

послуги 

Телефон: (0332) 777895 

Нttp://e-services.volyn.ua/ 

Веб-сайт: cnap@lutskrada.gov.ua 

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

4. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Головне управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області 

м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10,  

5. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок-четвер з 0800 до 1715, обідня перерва з 1300-1400 

П’ятниця з 0800 до 1600, обідня перерва з 1300-1400 

Субота, неділя: вихідний 

6. Телефон\факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Телефон: (0332) 729381 

Нttp://voldpss.gov.ua/ 

Веб-сайт: post@voldpss.gov.ua, san@voldpss.gov.ua 

Посадова особа: Орел Назар Анатолійович – начальник 

управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

7. Закони України Закон України від 24.01.1994 №4004-XII «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» стаття 23;  

mailto:gu.dpss.volyn@i.ua
mailto:gu.dpss.volyn@i.ua
mailto:gu.dpss.volyn@i.ua
mailto:san@voldpss.gov.ua


Закон України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», повністю весь 

документ;  

Закон України від 19.05.2011 №3392-VI «Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» пункт 53. 

8. Акти Кабінету Міністрів 

України 
(назва , дата та номер, 

пункт) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 

№442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 

№1092 «Про утворення територіальних органів Державної 

служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів».  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 

№260-р «Питання Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів».  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» пункт 76. 

9. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

(назва , дата та номер, 

пункт) 

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54 «Про 

затвердження державних санітарних правил «Основні 

санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки 

України», зареєстрований в Мін’юсті України 20.05.2005 

№ 552/10832.  

Наказ МОЗ України від 04.06.2007 №294 «Про 

затвердження Державних санітарних правил і норм  

«Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації 

рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних 

процедур», зареєстрований в Мін’юсті України 07.11.2007 

№1256/14523. 

10. Акти місцевих органів 

виконавчої влади / 

органів місцевого 

самоврядування (назва, 

дата та номер, пункт) 

- 

Умови отримання адміністративної послуги. 
11. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Виконання вимог Законів України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності». 

12. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

1. Заява на ім’я начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби у Волинській області. 

2. Документ, який підтверджує внесення плати за видачу 

документу дозвільного характеру. 

3. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження 

приміщення складеного спеціалістами територіальних 

управлінь Головного управління Держпродспоживслужби 

у Волинській області (Ф-315/о). 

4. Копія попереднього Дозволу (санітарного паспорту). 

5. Акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ. 

6. Документи необхідні для роботи апаратури та 

обладнання (паспорт ДІВ, термін експлуатації апарату, 

свідоцтво про повірку). 

7. Договір на технічне обслуговування чи документи, що 



підтверджують можливість самостійно проводити 

технічне обслуговування установки на підприємстві. 

8. Висновок про проходження персоналом медогляду або 

медична довідка про відсутність медичних протипоказань 

у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих 

випромінювань. 

9. Копії протоколів проведення досліджень іонізуючого 

випромінювання. 

10. Копії документів, що підтверджують рівень освіти та 

кваліфікації персоналу, необхідні для здійснення 

діяльності з ДІВ (навчання з спеціальних правил 

радіаційної безпеки). 

11. Контрольні рівні радіаційної безпеки. 

13. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Особисто суб’єктом звернення або його законним 

представником, поштою до Департаменту «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Луцьку» Луцької міської 

ради 

14. Платність 

(безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Видача дозволу (санітарного паспорту) є платною  

адміністративною послугою 

14.1. Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 

стягується плата 

Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» (ст. 35); 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 

№1067-р «Про затвердження переліку платних 

адміністративних послуг, які надаються Державною 

санітарно-епідеміологічною службою та установами і 

закладами, що належать до сфери її управління». 

14.2. Розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

Не встановлено (див. п. 4 примітки) 

14.3. Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 

Розрахунковий рахунок: 

UA078999980334169879021003550 

Отримувач: УК у Волин.обл/м.Луцьк/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371 

Призначення платежу: «Плата за надання інших 

адміністративних послуг Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Волинській області (Дозвіл 

(санітарний паспорт) на право експлуатації 

рентгенівського кабінету)» 

15. Строк, протягом якого 

видається документ 

дозвільного характеру 

- 10 (десять) робочих днів з дня отримання від державного 

реєстратора заяви та документів, що додаються до неї; 

- 5 (п’ять) робочих днів при повторному зверненні у разі 

усунення суб’єктом господарювання причин, що стали 

підставою для відмови у наданні адміністративної 

послуги. 

16. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету 

документів, необхідних для одержання документ 

дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 

переліком. 

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом 



господарювання, недостовірних відомостей. 

3. Негативний висновок за результатами проведених 

експертиз та обстежень або інших наукових і технічних 

оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного 

характеру. 

4. Інші підстави, встановлені чинним законодавством. 

17. Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача дозволу (санітарного паспорту). 

Письмова обґрунтована відмова у видачі документу 

дозвільного характеру (з поданим пакетом документів). 

18. Способи отримання 

відповіді (результату)  

Особисто суб’єктом звернення або його законним 

представником в Департаменті «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Луцьку» Луцької міської 

ради, поштою 

19. Примітка 1. Копії документів подаються засвідчені мокрою 

печаткою заявника (суб’єкта господарювання) та записом 

«копія вірна». 

2. Пакет документів, необхідних для одержання 

документу дозвільного характеру, не повертаються. 

3. Заявник несе повну відповідальність за достовірність 

інформації, зазначеної в заяві та поданих документах. 

4.Розмір плати – 40,89 грн. (без урахування ПДВ) за один 

документ, – встановлено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2003 №1351 «Про затвердження тарифів 

(прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і 

надаються за оплату установами та закладами Державної 

санітарно-епідеміологічної служби», яка втратила 

чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2019 №260 «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів 

Української PCP, Кабінету Міністрів Української РСР та 

Кабінету Міністрів України». 

 

 


