
Видача експлуатаційного дозволу для 
операторів ринку, що провадять 
діяльність з виробництва та/або 
зберігання харчових продуктів тваринного 
походження

Строк надання послуги

30 календарних 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

Заява1. 
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє паспорт громадянина 
України

2. 

У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує 
його повноваження

3. 



Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або 
поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у 
місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року -  1139 грн.

Одержувач: ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012500

КОД ЄДРПОУ: 37874947

Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)

МФО: 899998

Рахунок: UA208999980334189879021020649

Призначення платежу: 101; код платника; 22012500; (оплата за видачу експлуатаційного 
дозволу)

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. 

Результат надання адміністративної послуги

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності операторів потужностей (об'єктів), пов'
язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походженн або 
відмова щодо видачі документу дозвільного характеру. 

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•
Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності" пункт 80

•

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів" ст. 23, ст.24

•

Закон України "Про адміністративні послуги"•

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"

•

Постанова КМУ від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності 
харчових продуктів та захисут споживачів, органами та установами, що належать до 
сфери її управління, і розміру плати за їх надання"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міністерства аграрної політики України від 10.12.2016 року № 40 "Про 
затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які 
видано експлуатаційний дозвіл"

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

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

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 930 "Про затвердження 
Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозвлу та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України"

•

Постанова КМУ від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до 
сфери її управління, і розміру плати за їх надання"

•

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Неподання заяви та переліку харчових продуктів, що планується виробляти або 
зберігати;

1. 

Недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;2. 
Невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України "Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

3. 

Оператором ринку не створено умов для надежної роботи лабораторії- у разі якщо 
потужністю є агропромисловий ринок

4. 


