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РЕГЛАМЕНТ 
{ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей(об'єктів), що 
займаються виробництвом та введенням в обіг харчових продуктів, 
підконтрольних санітарній службі 

(назва документа дозвільного характеру) 

Муроеаноуриловецька районна санітарно-епідеміологічна станція 
(смт. Муровані Кирилів ці вул. Жовтнева .87тел. 2-17-43 ) 

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 
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Найменування дозвільного центру, в 
якому здійснюється обслуговування 
субє'ктів господарювання 
Місцезнаходження дозвільного центру 

Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру 
Реквізити адміністратора та 
представника місцевого дозвільного 
органу, відповідальних за видачу 
документа дозвільного характеру 

Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача дозвільного 
документа 
Закони України(назва, частина, стаття) 

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

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

Дозвільний центр Мурованокуриловецької РДА 

смт. Муровані Кирилівці, вул. Леніна , 74 

з8 год. до 17 год. ( вівторок, четвер) 

Адміністратор апарату РДА ( провідний спеціаліст) 
Мельникова Ірина Борисівна (тел -2-21-97) 
Представник санепідслужби - зав. санітарно -
гігієнічним відділом райСЕС 
Супотніцький М.П. (2-17-43) 

Закон України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів» ст.22, п.1. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. 
№712 «Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу для потужностей(обє'ктів) з 
виробництва, переробки або реалізації харчових 
продуктів». 
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Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання документа 
дозвільного характеру 

Платність(безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру 
Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата(назва та 
реквізити нормативно-правового акту) 

Розмір плати 

Розрахунковий рахунок для внесення 
плати 

Строк, протягом якого видається 
документ 
Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні документа 
дозвільного характеру 

Строк дії дозвільного 
документа(необмеженість строку дії) 
Необхідність у проведенні експертизи 
(обстеження) об'єкта, на який 
видається документ дозвільного 
характеру 
Платність(безоплатність) проведення 
експертизи(обстеження) 
Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата(назва та 
реквізити нормативно-правового акту) 

Розмір плати проведення експертизи 
(обстеження) 
Розрахунковий рахунок для внесення 
плати 

Примітки 

-Заява. 
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
господарювання, засвідчена в установленому порядку. 
-Копія акта державної приймальної комісії про 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
(реконструкцією) об'єкта або копія акта технічної 
комісії, засвідчена в установленому порядку. 
-Перелік харчових продуктів, що виробляються, 
переробляються або реалізуються, за підписом 
заявника. 

-Акт санітарного обстеженмя-да'гуяздостеи (об-е-ктів). 
-Протоколи досліджень харчових продуктів, 
проведених акредитованими лабораторіями. 
- Договдт>- про надання послуг (виконання робіт) 
( п..12Поетшшва-КМ-'>^щ4^:М^Ш)Ірг-№}€44-ч<Нсре'лік 
Р0ніт і «натуг у сфері забезпечеідая-^атотзржїго та 
епідемічного благоЛолуччя__-—населення, які 
виконуються і наддається-залшаїу-»)™ 

Платно 

Закон України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів(ст.22.ч.4). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 05. 
2007р. №712«Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу для потужностей(об'єктів) з 
виробництва, переробки або реалізації харчових 
продуктів». 
Згідно умов договору. 

Мурованокуриловецька районна санепідстанція, 
ЄДРПОУ 05413209, р/р №31251272210397, МФО 
802015 в ГУДК у Вінницькій обл. 
ЗО (тридцять) днів; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12. 05. 2007р. №712 
- Не представлення вказаного переліку документів ; 
- Невідповідність потужностей вимогам санітарного 
законодавства. 

Необмежений. 

Здійснюється випробування зразків потужностей 

Платно 

-ст.35 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2003р. №1351 «Про затвердження тарифів на 
роботи і послуги, що виконуються і надаються за 
плату установами та закладами державної санітарно-
епідеміологічної служби» в редакції 
Постанови КМУ від 11.05.2006р №662 

Згідно умов договору. 

Мурованокуриловецька районна санепідстанція, 
ЄДРПОУ 05413209, р/р №31251272210397, МФО 
802015 в ГУДК у Вінницькій обл. 


