
Головне управління Держпродспоживслужби в Луганській області надає 

роз’яснення щодо отримання 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. 

УВАГА! Наведений перелік не є вичерпним!!! 

Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині 

відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють: 

• первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а 

також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з 

первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що 

при цьому істотно не змінюється стан такої продукції; 

• транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому 

числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не 

можуть зберігатися при температурі вище 10° C, залишаючись 

придатними для споживання людиною; 

• зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не 

потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися 

при температурі вище 10° C, залишаючись придатними для споживання 

людиною; 



• виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є 

виключно продукти рослинного походження та/або перероблені 

продукти тваринного походження; 

• експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної 

торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів 

України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток 

поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади 

роздрібної торгівлі. 

Наведемо приклади підприємств, які повинні отримати експлуатаційний 

дозвіл: 

• холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного 

походження за температури нижче 10° C; 

• бійні птиці, копитних тварин; 

• потужності з розбирання та обвалювання м’яса; 

• потужності з виробництва м’ясних напівфабрикатів; 

• потужності з очищення молюсків; 

• рибопромислове судно; 

• оптовий ринок з продажу риби, м’яса, птиці; 

• потужності зі збирання молока, якщо вони не пов’язані з первинним 

виробництвом; 

• потужності з виробництва яєць (птахофабрики). 

УВАГА! Наведений перелік не є вичерпним!!! 

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 

та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати, до 

Центру надання адміністративних послуг. 

Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 

календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, 

зазначених вище. 

Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів 

з дня отримання компетентним органом документів. 

Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється 

реєстраційний номер. 

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: 

• неподання документів, передбачених частиною восьмою ст. 23 Закону; 

• недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах; 

• невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону; 

• 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). 

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі 

експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється 

компетентним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня 

отримання повторної заяви та інших документів, передбачених Законом. 

Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача 

дубліката здійснюються з підстав, у порядку та строки, що встановлені 

законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. 

Потужності операторів ринку харчових продуктів, на яких не поширюється 

обов’язок щодо отримання експлуатаційного дозволу, підлягають державній 

реєстрації. 


