ПЕРЕЛІК МІСЦЕВИХ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РОБОТІ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ:

Учасники роботи дозвільного центру, з них:
Місцеві дозвільні органи та
територіальні органи центральних
органів виконавчої влади,
представники
яких беруть участь у роботі
дозвільного центру

- Відділ Держкомзему у Первомайському

районі.
- Інженер лісового господарства ХОДАЛП
«Харківоблагроліс» у Первомайському
районі
- Первомайський РВ ГУ МНС в Харківській
області.
- Первомайська районна санітарноепідеміологічна станція
- Управління державної ветеринарної
медицини в Первомайському районі.
- ВДАІ Первомайського РВ ГУМВС
України в Харківській області
- Головний державний інспектор
Первомайського району інспекції ДАБК у
Харківській області

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ В
ДОЗВІЛЬНОМУ ЦЕНТРІ:
Висновок комісії з розгляду питань,
пов’язяних з погодженням
документації із землеустрою, про
погодження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Рішення про передачу у власність,
надання в постійне користування та
орендув земельних ділянок, що
перебувають у державній або
комунальній власності
Погодження та затвердження
проектів землеустрою
сільськогосподарських
підприємств, установ і організацій,
особистих селянських,
фермерських господарств

Первомайська районна
державна адміністрація

Земельний Кодекс України
від 25.10.2001 №2768-ІІІ
ст. 151

Первомайська районна
державна адміністрація

Земельний Кодекс України
від 25.10.2001 №2768-ІІІ
ст. 17,93,122,123,124

Первомайська районна
державна адміністрація
Відділ Держкомзему у
Первомайському районі
Відділ містобудування та
архітектури Первомайської
районної державної
адміністрації
Первомайська районна
санітарно-епідеміологічна
служба
Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Харківській
області
Управління культури та

Земельний Кодекс України
від 25.10.2001 №2768-ІІІ
ст. 118 п.9

Рішення про продаж земельних
ділянок державної та комунальної
власності

туризму Харківської
облдержадміністрації
Первомайська районна
державна адміністрація

Земельний Кодекс України
від 25.10.2001 №2768-ІІІ
ст. 17,122,127-133

Дозвіл на спеціальне використання
лісових ресурсів (лісовий,
лісорубний квиток)

Первомайська районна
державна адміністрація;
ХОДАЛП «Харківоблагроліс».

Лісовий кодекс України
№3853 - ХІІ від 21.01.94р
ст. 4, 51, 67.

Дозвіл на початок роботи
новостворених підприємств,
введення в експлуатацію нових і
реконструйованих виробничих,
жилих об’єктів та об’єктів іншого
призначення; впровадження нових
технологій, передачу на
виробництво зразків нових
пожежонебезпечних машин,
механізмів, устаткування та
продукції; оренду будь-яких
приміщень
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих
об’єктів

Первомайський РВ ГУ МНС в
Харківській області.

Закон України «Про
пожежну безпеку» від
17.12.1993р. №3745-XII ст.
10

Первомайська районна
санітарно-епідеміологічна
станція;

Висновок санітарноепідеміологічної експертизи щодо
об’єкту поводження з відходами

Первомайська районна
санітарно-епідеміологічна
станція;

Експлуатаційний дозвіл операторам
потужностей (об’єктів), що
здійснюють в Україні діяльність з
виробництва та/або обігу харчових
продуктів, підконтрольних
санітарній службі
Дозвіл на виконання будівельних
робіт

Первомайська районна
санітарно-епідеміологічна
станція;

Закон України «Про
забезпечення санітарного
та епідемічного
благополуччя населення»
від 24.02.94р. № 4004-XII
ст. 15
Закон України «Про
забезпечення санітарного
та епідемічного
благополуччя населення»
від 24.02.94р. № 4004-XII
ст. 15
Закон України «Про
безпечність та якість
харчових продуктів» від
23.12.1997р. №771/97-ВР
ст.22

Сертифікат відповідності
закінченого будівництвом об‘єкта
проектній документації, державним
будівельним нормам, стандартам і
правилам
Дозвіл на проведення заходів із
залученням тварин

Головний державний
інспектор Первомайського
району інспекції ДАБК у
Харківській області
Головний державний
інспектор Первомайського
району інспекції ДАБК у
Харківській області

Закон України «Про
регулювання містобудівної
діяльності» від 17.02.2011
№3038-VІ ст. 34,37
Закон України «Про
регулювання містобудівної
діяльності» від 17.02.2011
№3038-VІ ст. 39

Управління ветеринарної
медицини в Первомайському
районі

Закон України «Про
ветеринарну медицину» від
16.11.2006 №361-V ст. 38
Закон України «Про захист
тварин від жорстокого
поводження» від 21.02.2006
№3447-VI, ст. 25

Експлуатаційний дозвіл операторам
потужностей (об’єктів), що
здійснюють виробництво харчових
продуктів, підконтрольних
ветеринарній службі, та для
агропродовольчих ринків

Управління ветеринарної
медицини в Первомайському
районі

Експлуатаційні дозволи для
потужностей (об’єктів): з переробки
неїстівних продуктів тваринного
походження; з виробництва,
змішування та приготування
кормових добавок, преміксів і
кормів
Дозвіл на рух великогабаритних та
великовагових транспортних
засобів автомобільними дорогами,
вулицями, залізничними переїздами
Погодження маршрутів руху
транспортних засобів під час
дорожнього перевезення
небезпечних вантажів

Управління ветеринарної
медицини в Первомайському
районі

ВДАЇ Первомайського РВ
ГУМВС України в
Харківській області
ВДАЇ Первомайського РВ
ГУМВС України в
Харківській області

Закон України «Про
ветеринарну медицину» від
16.11.2006 №361-V ст. 7
Закон України «Про
безпечність та якість
харчових продуктів» від
23.12.1997р. №771/97-ВР
ст.22
Закон України «Про
ветеринарну медицину» від
16.11.2006 №361-V ст. 5053

Закон України «Про
дорожній рух» від
30.06.1993 №3353-ХІІ ст. 9,
52-1
Закон України «Про
дорожній рух» від
30.06.1993 №3353-ХІІ ст. 9,
52-1
Закон України «Про
перевезення небезпечних
вантажів» від 06.04.2000
№1644-ІІІ ст. 16

