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РЕГЛАМЕНТ 
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

на видачу експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) 
з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

назва дозвільного документу

Управління ветеринарної медицини в м. Конотоп
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного
центру, в якому
здійснюється
обслговування
суб'єктів
господарювання

Єдиний дозвільний офіс Конотопської міської 
ради

2.
Місцезнаходження 
дозвільного центру

Адреса: Сумська область, м. Конотоп, 
Пр. Миру, 8

3.
Інформація щодо графіку 
роботи дозвільного органу в 
дозвільному центрі

П'ятниця з 13-00 поІб-ООгод.

4.

Реквізити адміністратора 
та представника 
місцевого дозвільного 
органу, відповідальних за 
видачу документа 
дозвільного характеру

Адміністратор - Марищенко Тетяна 
Олександрівнател. Тел. 6-80-19

Представник управління ветеринарної 
медицини в м .Конотоп - начальник управління 
ветеринарної медицини в м. Конотоп 
Богдан Віктор Сидорович Тел. 6-71-66

4.1. Нормативно-правові акти, 
якими регламентується Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №



видача документа 
дозвільного характеру

526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (дода < ж 
1, п. 42).

4.2.
Закони України (назва, 
частина, стаття)

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та 
продовольчої сировини».
Розділ 4: Державне регулювання безпечності та якості харчових 
продуктів. і 
ст. 22: експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з 
виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

4.3.
Акти Кабінету Міністрів 
України (назва, дата та 
номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року 
№712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного 
дозволу для потужностей з виробництва, переробки або реалізації 
харчових продуктів».

4.4.
Акти центральних органів 
виконавчої влади(назва, 
дата га номер, пункт)

. . .

5.

Акти місцевих органів 
виконавчої влади / органів 
місцевого самоврядування 
(назва, дата та номер, 
пункт)

6,

Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання документа 
дозвільного характеру

Документи необхідні для потужностей з виробництва, переробки 
або реалізації харчових продуктів:
1. Заява до територіального дозвільного органу встановленого 
зразка.( Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 
року №712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного 
дозволу для потужностей з виробництва, переробки або реалізації 
харчових продуктів». П. 9.)
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб -- підприємців.(Закон України « Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності»).
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта 
господарювання, засвідчена в установленому порядку.
( Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року 
№712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного 
дозволу для потужностей з виробництва, переробки або реалізани 
харчових продуктів». П. 9.);
4. Копія акта державної приймальної комісії про прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта 
або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому 
порядку( Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 
2007 року №712 «Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва, 
переробки або реалізації харчових продуктів». П. 9.);
5. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються 
або реалізуються, за підписом заявника.( Постанова Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 2007 року №712 «Про 
затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для 
потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових 
продуктів». П. 9.);
6. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених 
акредитованими лабораторіями. .( Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 2007 року №712 «Про затвердження 
Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей з. 
виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів».П. 9.):

7.
Платність (безоплатність) 
видачі документа 
дозвільного характеру

Платна

У разі платності:
7.1. Нормативно-правові Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 712



акти, на підставі яких 
стягується плата 
(назва та реквізити 
нормативно-правового
акту)

«Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для 
потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації 
харчових продуктів» (п.7)

7.2. Розмір плати 200 грн. (без ПДВ)

7.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Код 23635072,
р/рЗ1115115700008, держбюджет м.Конотоп , МФО 
837013,
код платежу 24060300 (загальний фонд бюджету 
України)

8.
Строк, протягом якого 
видається документ 
дозвільного характеру

Строк проведення інспекції та видачі дозволу не повинен 
перевищувати 30 календарних днів з дати надходження заяви та 
необхідних документів.

9.

Вичерпний перелік підстав 
для відмови у наданні 
документа дозвільного 
характеру

Відсутність повного пакету документів, передбачених п.6 даного 
регламенту.
Невідповідність об’єкта (потужності) наданим документам.
Не виконання суб’єктом господарювання вимог інспектування 
щодо усунення виявлених недоліків.

10.
Строк дії документа 
дозвільного характеру 
(необмеженість строку дії)

Необмежений (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 
травня 2007 року №712 «Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва, 
переробки або реалізації харчових продуктів».П.25).

11.

Необхідність у проведенні 
експертизи (обстеження) 
об'єкта, на який видається 
документ дозвільного 
характеру

Проводиться інспектування потужностей (об’єктів) з метою 
встановлення їх відповідності положенням Закону України «Про 
ветеринарну медицину», Закону України «Про якість та 
безпечність харчових продуктів», чинним ветеринарно- 
санітарним вимогам та технічним регламентам.
Інспектування проводиться за участю інспектора державної 
ветеринарної медицини в районі (місті), інспектора державної 
ветеринарної медицини Сумської області (за необхідністю). 
Інспектування проводиться на підставі:
- Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 

712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу 
для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або 
реалізації харчових; продуктів» (п. !2);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року 
№ 526

12.
Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)

Безоплатно

13. Примітки

Оператору потужностей необхідно заключити угоди:

1.Угода з ліцензованим підприємством на надання послуг з 
дезінфекції, дезінсекції,дератизації (Закон України «Про якість та 
безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» ст.7, п. 4).
2.Угода з державною лабораторією ветеринарної медицини на 
обов’язкове дослідження сировини та готової продукції 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. 
№833)
3. Угода з державною лабораторією ветеринарної медицини на 
дослідження якості дезінфекції(Закон України «Про якість та 
безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» ст.7, п. 4).
4.Угода з державною лікарнею ветеринарної медицини на надання 
послуг офіційного лікаря (« Положення про ветеринарний нагляд 
та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо забою 
тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації 
продукції тваринного походження» Затверджено наказом 
Головного державного інспектора ветеринарної медицини 
України від 01 вересня 2000р. №45).


