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АдмIнIстрАтивноI послуги
РЕССТРАЦIД ПАСIКИ

(назва адмiнiс,ФативноТ послуги)

вiддiл економiки МукаЧiвськоi MicbKoT ради

(tlаГlмеll) ваннЯ cvб'r Kтa tla,t.tllllrl a;rMittic"гpaтtrBttoT послуги)

lнформаuiя про суб'екта надання адмiнiстративноi послуги

l Иiсцезнаходження суб'скга наданн,

Urмiнiстративноi послуги

вiддiл економiки Мукачiвськоi мiськоi рали

, lнформачiя шодо режиму роботи
:уб'скr,а надання адмiнiсr,ративноt
lослу ги

Понедiлок-четвер 8.30 - l7.30год.

Il'я,гниrtя 8.30 - l4.30 год.

Обiдня персрва 12.30 - l3.00 год.

Субота, недiля - вихiдний

3. I-елефон/факс (ловiлки), адрес€

электронноi пошти та веб,

;айт суб'скта наданн,

rдм i нiстративноТ послl,ги

Тел.03l3l38579

v iddi l.ekonomiky@mukachcvo-rada. gov.ua

Нормативнi aK].ltl якими petllaMeHTy(.l,bcrt налаl|ня алмiнiстративноi послуги

4, 3акони Украiни laKoH Украiни к[lро б;rжirrьrlицтво). с,гаття l3

5. \кти Кабiнету MiHicTpiB Украiни

6. \кти центральних органiв виконавчо]

}лади

Порялок ресстраuii пасiки, затверджений Наказом MiHicTepcTBa розви,гк)

:Ko"o"i*", торiiвлi та сiльського господарства YKpaiHr1 вiд 19.02.202l Ns 33t

Kllpo леякi питанlIя у c(lepi бджiльництва>

7. Акr,и м iсttевих органiв виконаl}чо'

sладиl органiв мiсtlевогr
эамоврядування

Умови отримання алмiнiстративноТ послуги

8. пiдстава лля одержанн,
цм ittiстративноТ послуги

}аява про ресстраLtiю пасiки власника пасiки або уповноваженоi ним особи

9. 3ичерпttий перслiк iK)K},\leIfi,lB,

tеобхi,,tних дJIя 1,1,pиN{i}llll,

цмiнiст,ративrrоi IlосJlуги, а l,aкo)ti

]имоги до них

|.'Jаяtlit lIpo рс( ctpltttittl ttltciKи.

2. ''lllctli.1,1cltlt Jl1,1l]lll1l(()\I кtrttiя |lilcl|()plil ttitciKt,t (Bc,t,epиttaptlo-catriT'aplrrll'tl

I laclI()p I,a ttасiки ),

3. ,Г\oBiperricТb з tlосвiJ,lеtlням оссlби - дJIя уповноваженоi особи (оригiнал та

копiя).

l0. 1орялок та спосiб подання докуьtентiв.
rеобхiдних для о,грима}lllя

tлм iнiст,раr,ивноi послуги

щокументи подаються в одному примiрнику особисто власником пасiки абс

r'повноважсt{ою ttим особою

ll Платнiсть (безопла,гr,riсr,ь) tl,ula}lH,

tлм i нiстраr,ивtlоi пос.гtу ги

безоплатно

|2. JTpoK надання алмiнiстративно в день звернення



l,и

l3. -lерелiк пiдс,гав для вiдмови у наданнl

цмiнiстративноi послуги
l Micrte lIрOжиl]аtlllя (liзи,rrlоi tlсitби або пtiсtlсзttаходження юриличноl осоOи, яка

lаймасгься бrlлti.ltыtиtLгвом. с Ilоза межами МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi

громади.

2. llодання неповного перелiку документiв, визначеного для отримання да}{о]

алм irriстDативноi послуги.

l4. )езуль,гат наланllя ttitM i н iсr,раr,ивttоТ

,l0с.ll),l,и

Внесеllня iнформачiТ про ресстраuiю пасiки до журнzlлу облiку пасiк

l5. jttособи оl,римаIlllя Bi,llttilBiil

результату)

llzutаннядовillкиrrрорссс'граuiюrlасiкиособистоза'lвникУабоУповноваженiЙ
особi впроловж 5 робочих лнiв

l6. ,Iримiтка

' *також ло iнформачiйноi картки додасться форма заяви,

/-

Ilачалыtик вiл.lti.lrу екоIIомiки MуKa.liBct,KoT MicbKoT pa,,ttl ,.lioЙ/l MapiaHHa дЕрЕв,яник
KLrrr/

38579


