
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Управління охорони, використання

і відтворення водних біоресурсів та регулювання

рибальства в Донецькій області 

від 13.05.2016р. № 19 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства

 (назва адміністративної послуги)

Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулювання рибальства в Донецькій області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної 
послуги 

Управління  охорони,  використання  і  відтворення
водних  біоресурсів  та  регулювання  рибальства  в
Донецькій області 
вул.  Поштова,  5,  м.  Слов’янськ,  Донецька  обл.,
84122.

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 800 до 1700

П’ятниця з 800 до 1545

Перерва з 1200 до 1245

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти та 
веб-сайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги

тел. (06262) 2-99-04
тел./факс (0626) 2-99-04, 
E-mail: donetskruboohorona@ukr.net
веб-сайт:www.donryb.at.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України ст. 1,4  Закону  України «Про  дозвільну  систему  у
сфері господарської  діяльності»;
ст.  8-10  Закону  України  «Про  адміністративні

послуги»

5. Акти Кабінету Міністрів

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня
2006 р. № 685 «Про затвердження порядку 
повідомлення державного адміністратора або 
дозвільного органу про відповідність матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 
законодавства» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 973 «Про внесення змін до переліку
певних дій щодо провадження господарської 
діяльності або видів господарської  діяльності, які не 
можуть проводитися на підставі декларації 
відповідністі матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання вимогам законодавства»

6. Акти центральних органів Наказ  Міністерства  економічного  розвитку  і
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виконавчої влади торгівлі  України  №  28  від  12.01.2012  р.  «Про

затвердження  Положення  про  державного

адміністратора  і  порядок  його  взаємодії  з

регіональними,  місцевими  дозвільними  органами  та
суб’єктами  господарювання»,  зареєстровано  в

Міністерсві  юстиції  України  17  січня  2012 р.  за  №
49/20362

Наказ  Міністерства  економічного  розвитку  і

торгівлі  України  №  1291  від  04.11.2013  р.  «Про

затвердження  форми  Журналу  обліку  суб’єктів
господарювання,  які  набули  право  на  вчинення
певних  дій  щодо  провадження  господарської

діяльності  або  видів  господарської  діяльності  на
підставі  декларації  відповідності  матеріально-
технічної  бази  суб’єкта  господарювання  вимогам

законодавства»

7. Акти місцевих органів
виконавчої влади/ органів
місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання

адміністративної послуги

Суб'єкт  господарювання,  який  має  намір  провадити
господарську  діяльність,  пов'язану  з   вилученням
водних  біоресурсів  у  рибогосподарських  водних
об’єктах (їх частинах).

9. Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання адміністративної

послуги, а також вимоги до
них

Два примірника декларації відповідності матеріально-
технічної  бази  суб’єкта  господарювання  вимогам

законодавства,  заповнені  в  повному  обсязі  та

відповідно до встановленої форми

10. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної

послуги

Для  реєстрації  дозвільним  органом  декларації

відповідністі  матеріально-технічної  бази  суб’єкта
господарювання  вимогам  законодавства,  суб’єкт
господарювання  подає  її  державному

адміністраторові  відповідно  до  Постанови  Кабінету

Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 685 «Про

затвердження  порядку  повідомлення  державного

адміністратора  або  дозвільного  органу  про

відповідність  матеріально-технічної  бази  суб’єкта
господарювання вимогам законодавства»

11. Платність (безоплатність)
надання адміністративної

послуги

Безкоштовно 

 У разі платності:

11.1 Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується плата

11.2. Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного

збору) за платну
адміністративну послугу

 

11.3. Розрахунковий рахунок для  
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внесення плати

12. Строк надання
адміністративної послуги

Протягом  1 робочого дня (у разі подання декларації,
заповненої не в повному обсязі або не відповідно до
встановленої форми, строк надання  адміністративної

послуги збільшується додатково до 5 днів)

13. Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної

послуги

Подання декларації, заповненої не в повному обсязі
або  не  відповідно  до  встановленої  форм,  згідно  п.6
ПКМУ № 685 від 17 травня 2006 р.

14. Результат надання
адміністративної послуги

Зареєстрована  дозвільним  органом  декларація

відповідністі  матеріально-технічної  бази  суб’єкта
господарювання вимогам законодавства

15. Способи отримання відповіді
(результату)

Направлення  поштою,  факсом  або  отримання  її
суб’єктом звернення особисто. 

16. Примітка Cуб’єкт господарювання набуває право вчиняти певні
дії щодо провадження господарської діяльності або 
видів господарської діяльності з дати реєстрації 
декларації в журналі обліку суб’єктів господарювання

відповідного дозвільного органу


