Інформація
для суб’єктів господарювання щодо здійснення документального санітарно-епідеміологічного контролю вантажів, що перетинають кордон, та оформленню товаросупровідної документації.
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

(Найменування суб’єкта надання послуги)
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Інформація про суб’єкта, що здійснює контроль
Місцезнаходження
Управління державного нагляду за дотрисуб’єкта, що здійснює доманням санітарного законодавства Голокументальний санітарновного управління Держпродспоживслужепідеміологічний контроль би в Запорізькій області.
вантажів, що перетинають Адреса: инд.69063 м. Запоріжжя,
кордон
вул. Олександрівська буд. 9
т. (061) 764-37-72
Інформація щодо режиму
Відповідно до правил внутрішнього труроботи суб’єкта ,що здійс- дового розпорядку та колективного догонює документальний сані- вору управління державного нагляду за
тарно-епідеміологічний
дотриманням санітарного законодавства
контроль вантажів, що пе- Головного управління Держпродспоживсретинають кордон
лужби в Запорізькій області працює за таким режимом:
з 8:00 до 17:00 (понеділок-четвер)
з 8:00 до 15.45 (п’ятниця)
Обідня перерва з 12:00 до 12:45.
Вихідні: субота та неділя.
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Телефон/факс, адреса елек- (061) 764 37 72
тронної пошти та веб-сайт Еmail: gusanzp@ukr.net
управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
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Вичерпний перелік документів, необхідних для
здійснення документального санітарно-

1. Заява з проханням здійснення документального контролю вантажу (товару).
2. Висновок державної санітарнопідеміологічної експертизи.

епідеміологічного контролю вантажів, що перетинають кордон.

3. Завірені печаткою підприємства або
ФОП копії товаросупровідних документів
(Рахунок-фактура, CMR,коносамент,авіа
накладна, ТТН, ПТН, служба експресвідправлення).
4. У разі надання документів митним
брокером надається копія доручення або
договору з отримувачем вантажу.

5

Порядок подання документів, необхідних для проходження документального
санітарноепідеміологічного контролю вантажів, що перетинають кордон.
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Результат здійснення документального санітарноепідеміологічного контролю вантажів, що перетинають кордон.
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Перелік підстав для відмови у здійсненні документального санітарноепідеміологічного контролю вантажів ,що перетинають кордон.

Документи подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання
(керівником приватного підприємства або
товариства, фізичною особою підприємцем, фізичною особою або уповноваженою особою згідно доручення). Також документи можуть бути надіслані електронною поштою на адресу управління.
1.« Санітарно-епідеміологічний контроль
здійснено».
2. «Підлягає санітарно-епідеміологічному
контролю на митниці призначення».
3. «Ввезення на митну територію України
заборонено».
1.Ненадання вичерпного переліку документів для проведення санітарноепідеміологічного контролю.
2. Надання не достовірної інформація в
товаросупровідних та дозвільних документах.
3.Неможливість фізичного огляду об’єкта
санітарного заходу.

