
Операторам ринку харчових продуктів про видачу експлуатаційних 

дозволів 

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається 

операторам ринку харчових продуктів лише за результатами інспектування 

потужності державними інспекторами Держпродспоживслужби. 

Експлуатаційний дозвіл повинні отримувати оператори ринку харчових 

продуктів, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання 

харчових продуктів тваринного походження (відповідно до частини 1 ст. 23 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», далі – Закон). 

Тобто, відповідно до вимог Закону, дозвіл необхідно отримувати в тому 

випадку, якщо ваша ДІЯЛЬНІСТЬ безпосередньо пов’язана з виробництвом 

харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких є 

неперероблені продукти тваринного походження, а також із зберіганням 

харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання 

спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури 

нижче 10°C). 

До неперероблених продуктів тваринного походження відносять: 

 молоко; 

 м’ясо; 

 рибу; 

 молюски і ракообразні; 

 яйця; 

 мед; 

 інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або 

тканин, призначені для споживання людиною. 

 



Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією 

адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів 

залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку, 

до початку їх експлуатації. 

Для отримання експлуатаційного дозволу оператори ринку подають: 

 заяву, в якій зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

 місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків чи серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку 

 назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та 

перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати 

 вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, 

визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, 

середнього або великого підприємництва). 

Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 

календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, 

зазначених вище. Умовою для отримання експлуатаційного дозволу є 

відповідність заявлених потужностей санітарним заходам за результатами їх 

перевірки (огляду). 

Відповідно до чинного законодавства за видачу експлуатаційного дозволу, 

поновлекння його дії справляється плата (адміністративний збір), що 

зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розміру 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії 

експлуатаційного дозволу. Переоформлення, видача дубліката 

експлуатаційного дозволу здійснюються безоплатно. 

Оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, 

вносяться до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано 

експлуатаційний дозвіл, відповідно до Порядку ведення реєстру операторів 

ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, затвердженого 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 

року №40. 

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є: 

1) неподання документів, передбачених частиною восьмою ст.23 Закону; 

2) недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах; 

3) невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону; 

4) 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). 

 

Потужності операторів ринку харчових продуктів, на яких не поширюється 

обов’язок щодо отримання експлуатаційного дозволу, підлягають державній 

реєстрації. 

За відсутність експлуатаційного дозволу, якщо його отримання передбачене 

законодавством, штраф на юридичних осіб складає 180 тис.грн; на ФОП – 

120 тис. грн. Водночас за невиконання вимоги щодо реєстрації потужностей 

діють штрафи для юридичних осіб у 2021 році -120 тис. грн, для ФОП у 2021 

році - 66 тис. грн. 

УВАГА!!! 



Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, 

що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої 

належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано 

експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються 

оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке 

не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності 

або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають 

кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява 

(незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за 

результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. 

Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації 

харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як 

окрема потужність. 

З Інформаційною карткою для отримання експлуатаційного дозволу 

оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом 

та зберіганням харчових продуктів тваринного походження можна 

ознайомитися на нашому сайті в розділі «Напрямки» - «Харчові продукти та 

ветеринарна медицина» - «Адміністративні послуги». 
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