
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ   Управління 

Держпродспоживслужби  

в м. Смілі 
 

   29 червня 2016     №4 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

з видачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, 

пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного 

походження 

(назва адміністративної послуги) 

 Управління Держпродспоживслужби в м. Смілі 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 

Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Смілянської 

міської ради 

м. Сміла, вул. Незалежності , 37 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги 

Понеділок, вівторок, четвер з 900 до 1600 

Середа з 900 до 2000 

П’ятниця з 830 до 1530  

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

тел. (04733) 4-23-73 

dozvilniy@ukr.net   

www.smila.ck.ua 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

4. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

Управління Держпродспоживслужби в 

м. Смілі 

м. Сміла, вул. Трипільська  

(Комунарська), 110 

5. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Понеділок – четвер з 800 до 1700 

П’ятниця з 800 до 1545 



6. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

тел/факс (0473) 4-72-71 

smila.gorvet@meta.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

7. Закони України  1 Закон України «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», ст. 23,24; 

2 Закон України «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності» від 

06.09.2005 № 2806-ІV. 

3 Закон України «Про перелік 

документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності» від 

19.05.2011 № 3392-VІ  

4  Закон України «Про адміністративні 

послуги» ст.8 

8. Акти Кабінету Міністрів України 1 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої 

влади» 

2 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження 

Положення про Державну службу 

України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів» 

3 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015р. № 930 «Про 

затвердження Порядку видачі 

експлуатаційного дозволу, форми 

експлуатаційного дозволу та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів» 

4  Постанова Кабінету Міністрів України 

від 20.02.2013р. №118 «Про 

затвердження Примірного положення 

про центр надання адміністративних 

послуг» 

5 Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через 



центри надання адміністративних 

послуг» 

9. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

 

10. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

11. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Провадження діяльності оператором 

ринку, пов’язану з виробництвом та/або 

зберіганням харчових продуктів 

тваринного походження 

 

12. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява. 

2. Копія сертифіката відповідності або 

свідоцтва про відповідність збудованого 

об'єкта проектній документації, вимогам 

державних стандартів, будівельних норм 

і правил, або акта державної 

приймальної комісії про прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом 

(реконструкцією) об'єкта, або акта 

технічної комісії, засвідчена в 

установленому порядку; 

3. Перелік харчових продуктів, що 

планується виробляти та/або зберігати, 

за підписом заявника; 

4. Протоколи досліджень харчових 

продуктів, проведених акредитованими 

лабораторіями. 

13. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Документи, подаються в одному 

примірнику особисто суб'єктом 

господарювання (керівником юридичної 

особи, фізичною особою – підприємцем, 

фізичною особою) або уповноваженою 

ним особою.  

Документи можуть бути надіслані 

рекомендованим листом з описом 

вкладення, при цьому підпис заявника 

(фізичної особи - підприємця) та 

уповноваженої ним особи засвідчується 

нотаріально. 



14. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Платно 

  У разі платності: 

14.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

1 Закон України "Про безпечність та 

якість харчових продуктів" - ст. 23 

2 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015р. № 930 «Про затвердження 

Порядку видачі експлуатаційного 

дозволу, форми експлуатаційного дозволу 

та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів» 

14.2. Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу 

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 01 січня 

календарного року, в якому заява 

подається оператором ринку в центр 

надання адміністративних послуг, до 

визначення розміру адміністративного 

збору законом 

01.2016 – 234,26грн. 

14.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

Одержувач: Смілянське УК/Сміла/ 

22012500, код ЄДРПОУ 38029906, банк 

ГУДКСУ у Черкаській обл, МФО 854018, 

р/р № 33218879729009 

15. Строк надання адміністративної 

послуги 

30 робочих днів 

16. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

Підставами для відмови у видачі 

експлуатаційного дозволу є: 

Неподання заяви та переліку харчових 

продуктів, що планується виробляти або 

зберігати; 

Недостовірність відомостей, зазначених у 

поданих документах; 

Невідповідність заявлених потужностей 

вимогам Закону України  «Про основні 

принципи та вимоги  до безпечності та 

якості харчових продуктів» 



У разі якщо потужністю є 

агропродовольчий ринок, - оператором 

ринку не створено умов для належної 

роботи лабораторії ( не виділено у 

користування службових приміщень, 

облаштованих опаленням, електрикою, 

вентиляцією, водопроводом з гарячою і 

холодною водою, каналізацією). 

Зареєстровані протягом останніх шести 

місяців випадки харчових отруєнь, 

гострих кишкових інфекцій або інших 

захворювань, де фактором передачі, 

доведеним у встановленому 

законодавством порядку, були харчові 

продукти, вироблені на потужності 

(об'єкті), заявленій для видачі 

експлуатаційного дозволу;  

Зареєстровані факти виявлення 

небезпечної чи непридатної до 

споживання продукції, виробленої на 

потужності (об'єкті), заявленій для видачі 

експлуатаційного дозволу;  

Відмова оператора потужності (об'єкта) у 

проведенні інспекції, невиконання ним 

приписів, розпоряджень, виданих за 

результатами проведення органом 

державного нагляду (контролю) планових 

та позапланових заходів; 

Запровадження карантинних обмежень 

та/або карантину у зв'язку з виникненням 

інфекційних захворювань, у тому числі 

спільних для тварин і людей;  

Негативний висновок за результатами 

проведених експертиз та обстежень або 

інших наукових і технічних оцінок, 

необхідних для видачі документа 

дозвільного характеру. 

17. Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача дозволу для провадження 

діяльності операторів потужностей 

(об’єктів), які займаються виробництвом 

харчових продуктів, підконтрольних 

державній службі ветеринарної медицини, 

та для агропродовольчих ринків. 



18. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Факт отримання документа дозвільного 

характеру засвідчується особистим 

підписом керівника юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця, фізичної або 

уповноваженої ним особи при 

пред'явленні документа, що засвідчує 

його особу. 

 

19. Примітка Видача (відмова у видачі, 

переоформлення, анулювання) 

здійснюється відповідно до Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» 

Інформація про видані дозволи вноситься 

до реєстру відповідно до наказу 

Мінагрополітики від 10.02.2016р. №40 

«Про затвердження Порядку ведення 

реєстру операторів ринку та потужностей, 

на які видано експлуатаційний дозвіл», 

зареєстрованого в Мін’юсті 12.03.2016р за 

№383/28513 

 

 

Інформаційну картку розробив:  

 

головний спеціаліст відділу  

безпечності харчових продуктів та ветеринарії  

управління Держпродспоживслужби в м. Смілі              Бистревська Н.В. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

(керівнику дозвільного органу) 

 

ЗАЯВА  

 

      Відповідно до статті 4 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері   

господарської   діяльності"  прошу видати  

 

 
(назва документа дозвільного характеру) 

 

 
(об'єкт, на який видається документ) 

 

 
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ) 

 

 
(вид діяльності згідно з КВЕД) 

 

 
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця) 

 

 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,ентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,платника податків та інших 

обов'язкових платежів) 

 
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи) 

 
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця) 

тел.:  
 (телефон)  (телефакс) 

   
(число, рік, місяць)  (підпис керівника юридичноїособи/фізичної 

особи-підприємця,\уповноваженої особи) 

 
МП 

  
 

 

 


