
РЕГЛАМЕНТ  

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

 Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з  

виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів  

 

Державний заклад «Бориспільська районна санітарно-епідеміологічна станція» 

Міністерства охорони здоров’я України 

 

1.  Найменування дозвільного центру, 

в якому здійснюється 

обслуговування суб’єктів 

господарювання 

Дозвільний центр 

м. Бориспіль 

2. Місцезнаходження дозвільного 

центру 

Адреса: м. Бориспіль,  

вул. Дзержинського, 1  

3.  Інформація щодо графіка роботи 

дозвільного центру 

Вівторок, четвер  

З 09.00 до 11.00 

4 . Реквізити адміністраторів та 

представників місцевого 

дозвільного органу, відповідальних 

за видачу документа дозвільного 

характеру: 

 

Мороз Ірина Миколаївна – державний 

адміністратор; 

Ярмак Ірина Миколаївна - державний 

адміністратор 

Улько Лариса Іванівна – зав. відділенням 

гігієни харчування ДЗ «Бориспільська рай 

СЕС» МОЗ, тел.5-20-04 

4.1. Нормативно-правові акти, якими 

регламентується видача документа 

дозвільного характеру 

Наказ МОЗ України за № 25 від 24.01.2008 

«Про затвердження порядку ведення реєстру 

потужностей (об’єктів) та їх операторів (п.1-5) 

4.2.  Закони України (назва, частина, 

стаття) 

Закон України «Про безпечність та якість 

харчових продуктів» (ст. 6, 22-26) 

4.3. Акти Кабінету Міністрів України  

(назва, частина, стаття) 

Постанова Кабінету України від 12.05.2007 № 

712 «Порядок видачі експлуатаційного 

дозволу для потужностей (об’єктів) з 

виробництва, переробки або реалізації 

харчових продуктів» 

4.4. Акти центральних органів 

виконавчої влади (назва, частина, 

стаття) 

 

5. Акти місцевих органів влади / 

органів місцевого самоврядування 

(назва, частина, стаття) 

 

6.  Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

документа дозвільного характеру 

1.Заява (формуляр 1). 

2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію 

суб’єкта господарювання, засвідчена у 

встановленому порядку (при наявності). 

3.Копія документа, який підтверджує 

прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництва об’єкта. 

4.Перелік харчових продуктів, що 

виробляються або реалізуються за підписом 

заявника 

5.Перелік досліджень харчових продуктів, 

проведених акредитованими лабораторіями. 

 



7.  Платність (безоплатність) видачі 

документа дозвільного характеру 

Платно. 

 У разі платності:  

7.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-

правового акту) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.05.2007 № 712 «Порядок видачі 

експлуатаційного дозволу для потужностей 

(об’єктів) з виробництва, переробки або 

реалізації харчових продуктів» п.7 

7.2. Розмір плати 240 грн. з ПДВ 

7.3.  Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

КОД ЗКПО 01994801 

ДЗ «Бориспільська рай СЕС» МОЗ 

р/р № 31255272210545 

ГУ ДКСУ у Київській обл..  

МФО 821018 

8.  Строк, протягом якого видається 

документ дозвільного характеру 

10 днів 

30 днів при проведенні експертизи 

9.  Вичерпний перелік підстав для 

відмови у наданні документа 

дозвільного характеру 

Відсутність необхідних документів, 

невідповідність санітарним нормам і правилам 

10. Строк дії документа дозвільного 

характеру (необмеженість строку 

дії) 

Необмежено 

11.  Необхідність у проведенні 

експертизи (обстеження) об’єкта, 

на який видається документ 

дозвільного характеру 

Необхідне проведення для видачі дозволу в 

ДЗ «Бориспільська рай СЕС» МОЗ, м. 

Бориспіль, вул.. Чехова, 2а 

12. Платність (безоплатність) 

проведення експертизи 

(обстеження) 

Проведення обстеження – безкоштовно. 

Проведення експертизи – платне. 

 У разі платності:   

12.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-

правового акту) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.08.2003 № 1351 

12.2. Розміщення плати проведення 

експертизи (обстеження) 

Обстеження – безоплатно. 

Лабораторні дослідження – згідно існуючих 

тарифів відповідно до Постанови КМУ № 

1351 від 27.08.2003 та наявного 

асортиментного переліку. 

Розмір плати від 147 грн. до 1520 грн. 

12.3. Розрахункові рахунки для внесення 

плати 

КОД ЗКПО 01994801 

ДЗ «Бориспільська рай СЕС» МОЗ 

р/р № 31255272210545 

ГУ ДКСУ у Київській обл..  

МФО 821018 

13.  Примітки  

 

 

 

 

 

 



Формуляр 1 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                      постановою Кабінету Міністрів України  

                                                                                  від 7 грудня 2005 р. N 1176 ( 1176-2005-п )  

                                                                      (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

                                                                                                            від 3 вересня 2008 р. N 778)  
 

                                                                                                                                                    Головному лікарю санепідемстанції  

Бориспільського району  

______Веремію А.А._____ 
                                                                                                                                                                 (керівнику дозвільного органу)  

   

ЗАЯВА  
 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності" прошу видати__________________ експлуатаційний дозвіл__________ 
                                                             (назва документа дозвільного характеру) 

______________________________________________________________________________________ 
                                                 (об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру) 

 

____________________________________________________________________________________  
 (місцезнаходження (адреса), за яким знаходиться земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання, 

механізми, виконується окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга)  
 

_____________________________________________________________________________________   
(зареєстрований 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, 
______________________________________________________________________________________  
       ідентифікаційний 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)  

 

 

         ________________                                                                          ________________________  
                 (телефон)                                                                                                                              (телефакс)  

 

 "___" ____________ 20__ р.                                М.П. _____________________________________ 
                                                                                               (підпис керівника юридичної особи/фізичної  

                                                                                                                                                               особи - підприємця, уповноваженої особи)  

 

 Документи, що додаються до заяви: _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заповнюється державним адміністратором: 
 

«____» _______________20__ р.                                   реєстраційний номер ______________ 
 

_______________________                                            ________________________________  

                    (підпис)               (ініціали та прізвище державного адміністратора)  
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