
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Держпродспоживслужби в м.Києві

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

здійснення Державної реєстрації потужностей оператору ринку (припинення,
внесення змін, анулювання)
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

1. Інформація про центри надання адміністративних послуг

Місцезнаходження центрів надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 
звернення

Місцезнаходження, 
телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 

адміністративних послуг

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

02081, м. Київ, 
вул. Дніпровська набережна, 

19-6
тел. довідки:

(044) 202-60-38, 
202-60-39

e-mail: unap@kievcity.gov.ua: 
http://ac.dozvil-kiev.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота-09.00-18.00.

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект Голосіївський, 42 

тел. довідки:
(044) 281-66-66, 

281-66-64

e-mail:
cnap.golos@kmda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота-09.00-18.00.

1.3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника, 21 

тел. довідки:
(044) 565-00-11

e-mail:
dam-cnap@kmda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

mailto:unap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua
mailto:cnap.golos@kmda.gov.ua
mailto:dam-cnap@kmda.gov.ua


1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225, м. Київ, 
проспект Маяковського, 29 

тел. довідки:
(044) 546-99-00 
(044) 548-29-01 

e-mail:
cnap_desnrda@kmda. go v. ua 

Філія: 02166, м. Київ, 
проспект Лісовий, 39-а, 

(044) 518-04-76, (044) 518-04- 
79

e-mail: e-mail: 
cnap_desnrda@kmda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

1.5 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02160, м. Київ, 
Харківське шосе, 18 

тел. довідки: 
(044)366-86-01;
(044) 366-86-02 

e-mail: cnapll@kmda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

1.6 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205, м. Київ, 
вул. Тимошенка, 16 

тел. довідки

(044) 426-56-65;
(044) 426-85-55 

e-mail:
oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01010, м. Київ, 
вул. Михайла Омеляновича- 

Павленка, 15 
тел. довідки 

(044) 280-41-97 
e-mail: cnap@pechrda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота-09.00-18.00.

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071, м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 9/6 

тел. довідки 
(044) 425-42-44;
(044) 482-55-41 

e-mail:
спар podilrda@kmda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота-09.00-18.00.

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

03115, м. Київ, 
проспект Перемоги, 97 

тел. довідки 
(044) 424-01-08; 
(044) 424-15-98 

e-mail:
cnapsrda@kievc ity. go v. ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

1.10 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Солом’янської районної в 

місті Києві державної 
адміністрації

03020, m . Київ, 
проспект Повітрофлотський, 

41
тел. довідки 

(044) 207-09-68 
e-mail: cnap@solor.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

mailto:cnap_desnrda@kmda.gov.ua
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1.11 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Шевченківської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

01030, м. Київ,
бульв. Тараса Шевченка, 26/4 

тел. довідки 
(044) 288-22-62;
(044) 235-32-16; 

e-mail:
cnap@shev.kmda.gov.ua

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00; 

П’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота-09.00-18.00.

Філія
01030, м. Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 24 
тел. довідки 

(044) 278-71-60;
(044) 226-31-97 

e-mail:
cnap@shev.kmda.gov.ua

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 
послуги

Г оловне управління Держпродспоживслужби
м. Києві (юр. адреса: м. Київ, вул. Волинська, 12)

Понеділок -  четвер з 900 до 1800 
П’ятниця з 900 до 1645 
Обідня перерва: ІЗ00 до ІЗ45

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги

(044) 486-54-86, т/ф 486-40-27 
info@kiev.dpss.gov.ua 
www.kiev.dpss.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» (ст. 25)

Акти Кабінету Міністрів 
України

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 
№442 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади»;
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 
№667 «Про затвердження Положення про Державну 
службу України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг»; 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.04.2016 №260-р «Питання Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Акти центральних органів 
виконавчої влади

наказ Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про 
затвердження Порядку проведення державної реєстрації 
потужностей, ведення державного реєстру потужностей 
операторів ринку та надання інформації з нього 
заінтересованим суб'єктам», зареєстрований в Мін'юсті 
України 12 березня 2016 р. за № 382/28512

mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua
mailto:info@kiev.dpss.gov.ua
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8. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

9. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Виконання вимог Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів»

10. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них

Заява до Головного управління Держпродспоживслужби 
в м. Києві про державну реєстрацію потужності 
(додається)

11. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги

1. Особисто суб’єктом звернення або його законним 
представником.

2. Поштою до центру надання адміністративних 
послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта 
звернення.

3. В електронному вигляді через особистий кабінет 
на сайті Офіційного веб-порталу адміністративних 
п о с л у г  міста Києва за посиланням: ЬЦр://ас.бо2УІ1- 
kiev.eov.ua/ з використанням посиленого сертифіката 
відкритого ключа у порядку, встановленому 
законодавством.

12. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги

безоплатно

13. У разі платності'.

13.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

-

13.2. Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного збору) 

за платну адміністративну 
послугу

13.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

-

14. Строк надання адміністративної 
послуги

10 календарних днів

15. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 

послуги

1) заява про державну реєстрацію потужності не 
відповідає вимогам законодавства;
2) у заяві про державну реєстрацію потужності 
оператором ринку надано неповну інформацію;
3) наявність раніше прийнятого рішення про державну 
реєстрацію цієї потужності.

16. Результат надання 
адміністративної послуги

Присвоєння потужності оператора ринку особистого 
реєстраційного номера

17. Способи отримання відповіді 
(результату)

Копія Рішення про державну реєстрацію потужності 
(припинення, внесення змін) або про відмову у такій 
реєстрації надається (надсилається) оператору ринку 
електронною поштою, що вказана в заяві.
Копію Рішення про відмову у здійсненні державної



реєстрації потужності (припинення, внесення змін) 
суб’єкт звернення або його законний представник може 
отримати особисто в Центрі надання адміністративних 
послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта 
звернення.
Інформація про присвоєний потужності оператора ринку 
особистий реєстраційний номер або рішення про відмову 
в реєстрації (припинення, внесення змін) вноситься в 
електронному вигляді на сайті Офіційного веб-порталу 
адміністративних послуг міста Києва

18. Примітка Інформація про зареєстровані потужності операторів 
ринку вноситься до реєстру відповідно до наказу 
Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39 "Про затвердження 
Порядку проведення державної реєстрації потужностей, 
ведення державного реєстру потужностей операторів 
ринку та надання інформації з нього заінтересованим 
суб'єктам.
Компетентний орган забезпечує для громадськості 
безперервний та безоплатний доступ до відомостей 
Реєстру на офіційному веб-сайті 
\yww.consumer. ̂ оу.иа.
Рішення про відмову у проведені державної реєстрації 
потужності може бути оскаржене відповідно до 
законодавства



Додаток 1
до Порядку проведення державної 
реєстрації потужностей, ведення 
державного реєстру потужностей 
операторів ринку та надання 
інформації з нього заінтересованим 
суб'єктам (пункт 2.1)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві
(найменування територіального органу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері безпечності та окремих 
показників якості харчових продуктів)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію потужності

1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку:

2. Номер телефону оператора ринку:________

3. Адреса електронної пошти оператора ринку:
4. Адреса потужності оператора ринку:______

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)

5. Керівництво оператора ринку (одноосібний керівник або члени колегіального 
органу управління), контактні дані:_________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти)

6. Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності 
(кожен вид діяльності, який планується здійснювати, позначається символом "V" у відповідній

№
з/п

Вид діяльності, що планується здійснювати з 
використанням потужності

1 Діяльність, пов'язана з харчовими продуктами, які не потребують 
дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при 
температурі вище 10 °С і залишатися придатними для 
споживання людиною, а саме:

1.1 первинне виробництво
1.2 транспортування
1.3 зберігання
1.4 реалізація



2 Діяльність закладів громадського харчування за категоріями:
2.1 стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія 

тощо)
2.2 рухомі та/або тимчасові потужності
3 Виробництво харчових продуктів, інгредієнтами 

яких є виключно продукти рослинного походження 
та/або перероблені продукти тваринного походження

4 Роздрібна торгівля харчовими продуктами

5 Інший вид діяльності
5.1 первинне виробництво
5.2 змішування та пов’язані з цим процедури
5.3 обробка (переробка)
5.4 наповнення
5.5 пакування
5.6 відновлення та інші зміни стану об’єкта
5.7 зберігання
5.8 транспортування
5.9 реалізація

Цією заявою підтверджую, що потужність не буде використовуватись для 
виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, які 
вимагають отримання експлуатаційного дозволу.

"___" ______20__року
(дата підписання заяви)

(посада оператора ринку (підпис) (ініціали та прізвище)
або уповноваженої ним особи)

Примітка. Персональні дані, вказані в заяві про державну реєстрацію потужностей, захищаються та обробляються 
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою розгляду зазначеної заяви згідно із 
законодавством.

Додаток до заяви про державну реєстрацію 
потужності відповідно до вимог статті 25 
Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» в редакції Закону від 21.12.2017 
№2264-VIII

Додаткова інформація
до заяви про державну реєстрацію потужності

1. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або 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):



2. Місцезнаходження або місце проживання оператора ринку:

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)

3. Назва (опис) потужності:

4. Перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується 
здійснювати:

5. Вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною 
Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого 
підприємництва):

__" ______20__року
(дата підписання заяви)

(посада оператора ринку 
або уповноваженої ним особи)

(підпис) (ініціали та прізвище)


