
Анулювання експлуатаційного дозволу 
операторам ринку, що провадять 
діяльність, пов'язану з виробництвом 
та/або зберіганням харчових продуктів 
тваринного походження

Строк надання послуги

 5 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 про анулювання дозволу1. 
Оригінал експлуатаційного дозволу2. 

Спосіб отримання послуги



Особисто замовником (уповноваженою особою) або поштою рекомендованим листом з 
описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна 
набережна, 26. При направленні документів поштовим відправленням  підпис заявника та 
уповноваженою ним особи засвідчується нотаріально

Результат надання адміністративної послуги

 Наказ щодо анулювання дозволу

Додаткова iнформацiя

 Підстава для одержання послуги:

- припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та 
ліквідації, якщо інше не встановлено законом;

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця;

- встановлення факту надання недостовірної інформації;

- здійснення суб'єктом говсподарювання певних дій щодо провадження господарської 
діяльності або видів діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, 
порушенням вимог законодавству щодо яких дозвільний орган видавал припис про їх 
усунення їз надання достатнього часу для їх усунення

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів" ст. 23

•

Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 11.11.2015 року №930 "Про затвердження порядку видачі 
експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визначення такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:



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


