
         

          ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Адміністративної послуги 

здійснення Державної реєстрації потужностей операторів ринку. 
______________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області  
___________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

1. «Центр надання адміністративних 

послуг у місті Рівному». 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

1. 33013, Рівненська область, м. 

Рівне, майдан Просвіти, 2. 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Понеділок, середа, четвер  

з 9.00 до 18.00 

Вівторок з 9.00 до 20.00 

П’ятниця, субота з 9.00 до 16.00 

Неділя - вихідні  

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (0362) 40-00-43; 

(096) 043-00-43; 

Електронна адреса: cnapс@ukr.net, 

WEB - сайт:  

https://www.cnaprv.gov.ua 

Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг 

4. 

Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративних 

послуг 

33025, вул. Малорівненська, 91, м. 

Рівне 

5. 

Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративних послуг 

Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 

П’ятниця з 08.00 до 15.45 

Субота – Неділя вихідний 

6. 

Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративних послуг 

Тел./факс +38 (0362) 63-36-30 

E-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua 

Веб-сайт: https://www.rivneprod.gov.ua/ 

mailto:cnapс@ukr.net
mailto:cnap@ukr.net
mailto:vetmed@rivneprod.gov.ua


 

Нормативні акти, якими регламентується надання  

адміністративної послуги 

7. Закони України Закон України «Про адміністративні 

послуги»; 

Закон України «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів»; 

Закон України «Про державний 

контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного 

походження, ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин». 

8. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів 

виконавчої влади»; 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 18.08.2021 № 884 «Деякі питання 

реалізації Закону України «Про 

безпечність та гігієну кормів»; 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 02.09.2015 № 667 «Про 

затвердження Положення про 

Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 20.02.2013 № 118 «Про 

затвердження Примірного положення 

про центр надання адміністративних 

послуг». 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних 

послуг».  

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 06.04.2016 №260-р 

«Питання Державної служби України з 

питань безпечності харчових 



 

продуктів та захисту споживачів» 

9. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України № 39 від 10 

лютого 2016 року  «Про затвердження 

Порядку  проведення державної 

реєстрації потужностей, ведення 

державного реєстру потужностей 

операторів ринку та надання 

інформації з нього заінтересованим 

суб'єктам» зареєстрований в Мінюсті 

України 12 березня 2016 року за № 

382/28512. 

10. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

– 

Умови отримання адміністративної послуги 

11. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

1. Виконання вимог Закону 

України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів». 

2. Провадження діяльності, 

пов’язаної з виробництвом та обігом 

харчових продуктів на потужностях, 

які не потребують отримання 

експлуатаційного дозволу 

12. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Заява про державну реєстрацію 

до Центру надання адміністративних 

послуг. 

2. Додаток до заяви 

13. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

1. Особисто суб’єктом звернення 

або його законним представником. 

2. Поштою до центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення; 

3. В електронному вигляді через 

особистий кабінет на сайті Офіційного 

веб-порталу центру надання 

адміністративних послуг з 

використанням посиленого 

сертифіката відкритого ключа у 



 

порядку, встановленому 

законодавством. 

14. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

У разі платності: 

14.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується 

плата 

– 

14.2. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

– 

14.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

– 

15. Строк надання 

адміністративної послуги 

15 календарних днів після отримання 

заяви оператора ринку про таку 

реєстрацію. 

16. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

1. Заява про державну реєстрацію 

потужності не відповідає вимогам 

законодавства; 

2. У заяві про державну реєстрацію 

потужності оператором ринку надано 

неповну інформацію; 

3. Наявність раніше прийнятого 

рішення про державну реєстрацію цієї 

потужності. 

17. Результат надання 

адміністративної послуги 

Присвоєння потужності оператора 

ринку особистого реєстраційного 

номера або відмова у його реєстрації 

18. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Рішення про державну реєстрацію 

або відмову у такій реєстрації 

надається оператору ринку протягом 5 

календарних днів з дня його прийняття 

на електронну пошту, яка вказана в 

заяві; 

Рішення про державну реєстрацію або 

відмову у такій реєстрації суб’єкт 

звернення або його представник може 

отримати особисто в Центрі надання 

адміністративних послуг, в якому 



 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення. 

19. Примітка Інформація про зареєстровані 

потужності операторів ринку 

вноситься до реєстру відповідно до 

наказу Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 10 

лютого 2016 року  № 39 «Про 

затвердження Порядку  проведення 

державної реєстрації потужностей, 

ведення державного реєстру 

потужностей операторів ринку та 

надання інформації з нього 

заінтересованим суб'єктам».  

Компетентний орган забезпечує для 

громадськості безперервний та 

безоплатний доступ до відомостей 

Реєстру на офіційному веб-сайті 

www/consumer.gov.ua. 

Рішення про відмову у проведенні 

державної реєстрації потужності може 

бути оскаржене відповідно до 

законодавства. 

 


