
Додаток 5 

ПОГОДЖЕНО 
Голова Мурованокуриловецької районної 
Державної адміністрації 
Вінницької області Ладан С.В. 

(Голова райдєржадміністрацтміський голова та ШБ) 

« -У&.» « А *£Ї&Ю » 20^<О 

ПОГОДЖЕНО 
Голова Представництва 
Держкомпідприємництва України 
у Вінницькій області Надольний ІД. 
.̂, ;^"-~*~~ЧГолова територіального органу 
е ' 'я піл„ЙФжйймпідприємництвата ШБ) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головний державний інспектор 
ветеринарної медицини 
Вінницької області Сидорук Г.П. 

керівника регіонального 
ільного с 

РЕГЛАМЕНТ 
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

Експлуатаційний дозвіл 
(назва документа дозвільного характеру) 

операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових 
продуктів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини 

Управління ветеринарної медицини у Мурованокуриловецькому районі 
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

1. 

2. 

3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

Найменування дозвільного центру, в 
якому здійснюється обслуговування 
суб'єктів господарювання 
Місцезнаходження дозвільного 
центру 
Інформація щодо режиму роботи 
дозвільного центру 

Реквізити адміністратора (-ів) та 
представника (-ів) місцевого дозвіль
ного органу, відповідальних, за 
видачу документа дозвільного 
характеру: 

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

Єдиний дозвільний офіс та єдиний реєстраційний офіс у 
Мурованокуриловецькому районі 

23400 Вінницька обл.., смт.Муровані Курилівці, 
вул.Леніна,74 
з 8-00 до 17-00 щоденно 
Вихідні дні: субота, неділя 
Приймальні дні:вівторок,четвер 

ІДержавний/ адміністратор дозвільного офісу апарату 
Мурованокуриловецької райдержадміністрації 
Мельникова Ірина Борисівна, тел.2-21-97 
Представник управління ветеринарної медицини у 
Мурованокуриловецькому районі 
Кравчук Валерій Петрович, тел..2-13-42 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» (2005р.), Закон України «Про 



4.3. 

4.4. 

5. 

6. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

8. 

9. 

10. 

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 самовряду
вання (назва, дата та номер, пункт) 
Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання документа 
дозвільного характеру 

Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру 
У разі платності: 

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 дозвільного характеру 
Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні документа 
дозвільного характеру 
Строк дії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку дії) 

безпечність та якість харчових продуктів» (ст.ст. 22, 23) 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 
№ 712 «Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з 
виробництва, переробки або реалізації харчових 
продуктів». 

-

1. Заява оператора потужностей (об'єктів). 
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
господарювання засвідчена в встановленому порядку 
3. Копія акта державної приймальної комісії про 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
(реконструкцією) об'єкта або копія акта технічної комісії 
засвідчена в встановленому порядку 
4. Перелік харчових продуктів, що виробляються, 
переробляються або реалізуються, за підписом заявника. 
5. Протоколи дослідження харчових продуктів проведених 
акредитованими лабораторіями (постанова КМУ від 
12.05.2007 № 712 п.9) 
6. Документи, які підтверджують внесення плати за 
видачу документа дозвільного характеру (Закон України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 
ст. 7 п. 2) 
Платно (Закон України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» ст. 22.ч.4) 

1. Закон України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів» (ст. 22.4.4) 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 
№ 712 «Про затвердження Порядку видачі 
експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з 
виробництва, переробки або реалізації харчових 
продуктів» (п. 7) 

200 грн. (без урахування податку на додану вартість) 
(постанова КМУ від 12.05.2007 № 712 п. 7) 
Розрахунковий рахунок №31115106700354, код ЄДРПОУ 
34701188, код бюджетної класифікації 14060200, МФО 
802015, банк одержувача ГУДКУ у Вінницькій області 
Невизначено Законом України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» 
Невизначено Законом України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» 

Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений 
(постанова КМУ від 12.05.2007 № 712 п. 25) 


