
Видача експлуатаційного дозволу з 
переробки неїстівних продуктів 
тваринного походження

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

Заява1. 
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, 
перелік товарів,що виготовляються або реалізуються за підписом заявника. При 
провадженні діяльності з переробки неїстівних продуктів тваринного походження- 
перелік таких продуктів

2. 

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

3. 

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

4. 



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

Експлуатаційний дозвіл з переробки неїстівних продуктів тваринного походження або 
виробництва.

У разі відмови щодо видачі документу дозвільного характеру- повідомлення про відмову

 

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 81

•

Закон України "Про ветеринарну медицину" ст. ст. 50-53•
Закон України "Про адміністративні послуги"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 05.11.2008 року № 978 "Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу"

•

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:

Наказ Держкомветмедицини України від 22.11.2010 № 517 "Про затвердження Порядку 
ведення потужностей (об'єктів)"

•

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 неповного пакету документів;1. 
Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей2. 
Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших 
наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру

3. 

Інші підстави, які передбачені чинним законодавством4. 


