
        

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

з видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання 

експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужність, 

що призначена для: 

1) виробництва та/або обігу: поживних добавок; зоотехнічних 

добавок; технологічних добавок, таких як антиоксиданти (лише з 

максимальним встановленим вмістом); сенсорних добавок, таких як 

барвники (лише каротиноїди та ксантофіли); протеїнів, отриманих з 

мікроорганізмів, що належать до бактерій, дріжджів, водоростей та 

нижчих грибів, крім дріжджів, вирощених на субстратах тваринного чи 

рослинного походження; побічних продуктів від виробництва 

амінокислот шляхом ферментації; 

2) виробництва та/або обігу преміксів, виготовлених з 

використанням: зоотехнічних добавок, таких як підсилювачі росту та 

інші зоотехнічні добавки, крім підсилювачів засвоюваності, 

стабілізаторів кишкової флори, речовин, які сприятливо впливають на 

навколишнє природне середовище; кокцидіостатиків та 

гістомоностатиків; поживних добавок, таких як вітаміни, провітаміни та 

речовини з встановленим хімічним складом із схожою дією (лише 

вітаміни А та Д), суміші мікроелементів (лише мідь та селен); 

3) виробництва з метою введення в обіг або виробництва лише для 

власного господарства кормових сумішей з використанням кормових 

добавок або преміксів, що містять: зоотехнічні добавки, такі як 

підсилювачі росту та інші зоотехнічні добавки, крім підсилювачів 

засвоюваності, стабілізаторів кишкової флори, речовин, які сприятливо 

впливають на навколишнє природне середовище; кокцидіостатики та 

гістомоностатики.  
(назва адміністративної послуги) 

  

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області  
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1 Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

«Центр надання адміністративних 

послуг у місті Рівному»,  

33013, Рівненська обл., 

 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 
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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/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання  

адміністративної послуги 

7. Закони України Закон України «Про Безпечність та гігієну 

кормів» (2264-VIII) 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

(5203-VI) 

Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин» (2042-VIII) 

8. Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 

серпня 2021 р. № 884 «Деякі питання реалізації 

Закону України “Про безпечність та гігієну 

кормів». 

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 

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

9. Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

Порядок формування та ведення Державного 

реєстру потужностей з виробництва та обігу 

кормів, Затверджений наказом Мінагрополітики 

України від 06 травня 2019 року № 241 «Про 

затвердження деяких нормативно-правових актів 

щодо безпечності та гігієни кормів», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 

липня 2019 року за № 807/33778 

10. Акти місцевих 

органів виконавчої 

влади/ органів 

місцевого 

самоврядування 

– 

Умови отримання адміністративної послуги 

11. Підстава для 

одержання 

адміністративної 

послуги 

Провадження діяльності:  

1) виробництва та/або обігу: поживних добавок; 

зоотехнічних добавок; технологічних добавок, 

таких як антиоксиданти (лише з максимальним 

встановленим вмістом); сенсорних добавок, таких 

як барвники (лише каротиноїди та ксантофіли); 

протеїнів, отриманих з мікроорганізмів, що 

належать до бактерій, дріжджів, водоростей та 

нижчих грибів, крім дріжджів, вирощених на 

субстратах тваринного чи рослинного 

походження; побічних продуктів від виробництва 

амінокислот шляхом ферментації; 

2) виробництва та/або обігу преміксів, 

виготовлених з використанням: зоотехнічних 

добавок, таких як підсилювачі росту та інші 

зоотехнічні добавки, крім підсилювачів 

засвоюваності, стабілізаторів кишкової флори, 

речовин, які сприятливо впливають на 

навколишнє природне середовище; 

кокцидіостатиків та гістомоностатиків; поживних 

добавок, таких як вітаміни, провітаміни та 

речовини з встановленим хімічним складом із 

схожою дією (лише вітаміни А та Д), суміші 

мікроелементів (лише мідь та селен); 

3) виробництва з метою введення в обіг або 

виробництва лише для власного господарства 

кормових сумішей з використанням кормових 

добавок або преміксів, що містять: зоотехнічні 
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добавки, такі як підсилювачі росту та інші 

зоотехнічні добавки, крім підсилювачів 

засвоюваності, стабілізаторів кишкової флори, 

речовин, які сприятливо впливають на 

навколишнє природне середовище; 

кокцидіостатики та гістомоностатики. 

12. Вичерпний 

перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, а також 

вимоги до них 

Заява про видачу експлуатаційного дозволу на 

потужність; 

Заява про видачу дубліката, переоформлення, 

анулювання експлуатаційного дозволу на 

потужність. 

13. Порядок та спосіб 

подання 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заяви про видачу експлуатаційного дозволу на 

потужність, про видачу дубліката, 

переоформлення, анулювання експлуатаційного 

дозволу на потужність може бути подана в 

паперовій формі. Подання заяви в електронній 

формі здійснюється з використанням 

кваліфікованого електронного підпису чи печатки 

із застосуванням інформаційно-

телекомунікаційних ресурсів 

Держпродспоживслужби 

14. Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Видача експлуатаційного дозволу – платний; 

Переоформлення експлуатаційного дозволу – 

безоплатний; 

Видача дубліката експлуатаційного дозволу – 

безоплатний 

Анулювання експлуатаційного дозволу – 

безоплатний  

 У разі платності: 

14.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

Частина 9 статті 14 Закону 

України «Про Безпечність та 

гігієну кормів» (2264-VIII)   

14.2 Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу 

За видачу експлуатаційного 

дозволу справляється 

адміністративний збір у розмірі 

0,17 мінімальної заробітної плати 

за місяць, що зараховується до 

державного бюджету – 
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14.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

Отримувач: ГУК у 

Рівн.обл/Рiвнен.міс.тг/22012500; 

Код отримувача (ЄДРПОУ) 

38012494; 

Банк отримувача: Казначейство 

України(ел. адм. подат.) 

Номер рахунку (IBAN): 

UA72899998033415987902101752
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Код класифікації доходів 

бюджету: 22012500 

Найменування коду класифікації 

доходів бюджету: Плата за 

надання інших 

адміністративних послуг 

Наявність відомчої ознаки: "21" 

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів 

Призначення платежу: 

Адміністративний збір за 

видачу експлуатаційного 

дозволу  

15. Строк надання адміністративної 

послуги 

Видача експлуатаційного дозволу 

– не більше ніж 30 календарних 

днів; 

Переоформлення 

експлуатаційного дозволу – не 

більше 2-х робочих днів; 

Видача дубліката 

експлуатаційного дозволу – не 

більше 2-х робочих днів  

Анулювання експлуатаційного 

дозволу – не більше 2-х робочих 

днів.  

16. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Відсутність у Заяві про видачу 

експлуатаційного дозволу 

інформації, що вимагається 

відповідно до частини третьої 

статті 14  Закону України «Про 

Безпечність та гігієну кормів» 

(2264-VIII). 
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2. Виявлення в документах, 

поданих суб'єктом 

господарювання, недостовірних 

відомостей;  

3. 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 

1. Видача експлуатаційного 

дозволу; 

2. Видача тимчасового 

експлуатаційного дозволу; 

3. Видача Рішення про відмову у 

видачі дозволу; 

4. Видача переоформленого 

експлуатаційного дозволу; 

4. Видача дубліката 

експлуатаційного дозволу. 

18. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Експлуатаційний дозвіл видається 

особисто оператору ринку кормів 

або надсилається йому поштовим 

відправленням у строк, 

встановлений для видачі 

експлуатаційного дозволу, але не 

пізніше трьох робочих днів з дня 

прийняття відповідного рішення. 

19. Примітка Рішення про відмову у видачі, 

переоформленні, анулюванні 

експлуатаційного дозволу 

приймається за  наявності хоча б 

однієї з підстав, визначених 

статтею 14 Закону України «Про 

Безпечність та гігієну кормів» 

(2264-VIII). 

 


