
Видача дозволу (санітарного паспорта) на 
роботи з радіоактивними речовинами та 
іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання

Строк надання послуги

 10 робочих днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява;1. 
Опис наданих документів - відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 "Гігієнічні 
вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення 
рентгенологічних процедур" (для установ, що проводять роботи з використанням 
рентгенівського медичного обладнання), або ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні 
правила забезпечення радіаційної безпеки України" (для всіх джерел іонізуючого 
випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання)

2. 



Спосіб отримання послуги

Особисто суб'єктом звернення (уповноваженою особою) або поштою на поштову адресу 
ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного  паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими 
джерелами іонізуючого випромінювання

Додаткова iнформацiя

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено у суді у порядку 
адміністративного судочинства

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»•
Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності" п.53

•

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення" (ст.23)

•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 "Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №667 "Про затвердження 
Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів"

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №260-р "Питання Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1067-р "Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються Державною санітарно - епідеміологічною 
службою та установами і закладами, що належать до сфери ії управління"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54 "Про затвердження державних санітарних 
правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", 

•



зареєстрований в Мін'юсті 20.05.2005 № 552/10832
Наказ МОЗ України від 04.06.2007 №294 "Про затвердження державних санітарних 
правил і норм "Гігієничні вимоги до влаштування та експлуатації ренгенівських 
кабінетів і проведення рентгенологічних процедур", зареєстрованих в Мін'юсті 
07.11.2007 № 1256/14523

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для 
одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 
переліком;

1. 

Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних 
відомостей

2. 

Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень3. 
Інші підстави, які передбачені чинним законодавством4. 


