
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Держпродспоживслужби в м. Києві

У редакції наказу

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 Б
тел. довідки:
(044) 202-60-38,
202-60-39
е-таіі: шар@кіеусіїу.§оу.иа: 
ЬЦр://ас.сІ02УІ1-кіеу.иа

Понеділок - Четвер-  
з 09.00-20.00;
П ’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.

ч

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проси. Голосіївський, 42 
тел. довідки: 
(044)281-66-66(64) 
е-таіі:
спар.§о1оз@кт(іа.§оу.иа

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 
е-таіі:
б а т  спар@ктба.§оу.иа

Понеділок - Четвер -  
з 09.00-20.00;
П ’ятниця - 09.00-16.45; 
Субота - 09.00-18.00.



1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225, м. Київ,
просп. Маяковського, 29 тел.
довідки:
(044) 546-99-00 
(044) 548-29-01 
е-шаіі:
спар_<іезпгс1а@ктсіа.§оу.иа
Філія:
02166, м. Київ, просп. 
Лісовий, 39 А,
(044) 518-04-76 (79) 
е-таіі:
спар_(1езпгс1а@кш(іа.§оу.иа

Понеділок - Четвер-  
3  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 (02) 
е-таіі: <Зо2УІ1@икг.пеІ

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 
е-таіі:
оЬо1опсепІге@оЬо1оішіа.§оу.иа

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
е-таіі: спар@рес1ігс1а.§оу.иа

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 
е-таіі:
спар_росШгсІа@ктсІа. §о у.иа 
Філія:
03087, м. К и ї в , вул. 
Червонопільська, 14/14 
тел. д о в і д к и : /  

(044) 366-64-80 (81) 
е-таіі:
спар_росІі1гсІа@ктсІа. §о у.иа

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. К и ї в , 

просп. Перемоги, 97
ТЄД. ДОВІДКИ

(044) 424-01-08; 
(044) 424-15-98 
е-шаіі:
сепіег зу@икг.пеІ

Понеділок - Четвер-
3 09.00-20.00;
П ’ятниця - 09.00-16.45; 
С у б о та-09.00-18.00.
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1.10 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Солом’янської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації

03020, м. Київ,
просп. Повітрофлотський,
41
тел. довідки 
(044) 207-09-68 
е-шаіі: спар@зо1ог.§оу.иа 
Філія:
03087, м. Київ, бульв. 
Чоколівський, 40 
тел. довідки:
(044) 207-39-40 
е-таіі: спар@зо1ог.§оу.иа

Понеділок - Четвер-  
з 09.00-20.00;
П ’ятниця - 09.00-16.45; 
С у б о та-09.00-18.00.

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 
е-таіі:
спар@з1іеу.кт(1а. §оу.иа 
Філія:
01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 24
тел. довідки:
(044) 278-71-60;
(044) 226-31-97 
е-таіі:
спар@зЬеу.ктда.§оу.иа

Понеділок - Четвер-  
з 09.00-20.00;
П ’ятниця - 09.00-16.45; 
С у б о та-09.00-18.00.

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

надання адміністративної 
послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в 
м. Києві (юр. адреса: м. Київ, вул. Волинська, 12)

3. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги

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

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

суб’єкта надання 
адміністративної послуги

(044) 486-54-86, т/ф 486-40-27 
іп&@ куІУ-фзз.§оу.иа 
\у\¥\у. куіу-фзз.доу.иа

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

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

6. 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»;



І

розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.04.2016 №260-р «Питання Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

7. 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

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: Шгк//ас.сІ02УІ1- 
кіеу.аоу.иа/ з викошстанням посиленого сертифіката 
відкритого ключа у порядку, встановленому 
законодавством.

12. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги

безоплатно

13. Уразі 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;

і

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 
\¥\¥\у.сопзитег.§оу.иа.
Рішення про відмову у проведені державної реєстрації 
потужності може бути оскаржене відповідно до 
законодавства

%
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