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)
____________________________________
(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__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Юридична особа

Фізична особа – підприємець

Фізична особа

2. Код згідно з ЄДРПОУ_______________________________________________________
2.1. Місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців __________
________________________________________________________________________________

Телефон _________________Факс ________________ Е-mail_________________
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або 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)___________________________________________________
4. Місце проживання оператора ринку (для фізичних осіб – підприємців та
фізичних осіб) _________________________________________________________________
5. Назва потужності___________________________________________________
6. Адреса розташування потужності___________________________________________
_______________________________________________________________________________
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7. Опис потужності
7.1. первинне
походження

виробництво

харчових

продуктів

тваринного

7.2. 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
7.3. зберігання харчових продуктів тваринного походження, що не
потребують дотримання температурного режиму та можуть
зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними
для споживання людиною
7.4. виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами
яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені
продукти тваринного походження
7.5. заклад громадського харчування
7.6. заклад роздрібної торгівлі
7.7. транспортні засоби, що використовуються оператором ринку
виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з
експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або
потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл (незалежно від
кількості відповідних транспортних засобів)
7.8. транспортний засіб, що використовується як потужність з
реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає
державній реєстрації як окрема потужність
7.9. інша діяльність, а саме _____________________________________
_____________________________________________________________
8. Види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду
згідно з КВЕД), які планується здійснювати з використанням
потужності:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Первинне виробництво за напрямами:
скотарство (розведення та/або використання великої рогатої худоби)
свинарство
вівчарство
конярство
козівництво
кролівництво
птахівництво
бджільництво
рибальство
звірівництво
полювання на тварин
збір врожаю диких рослин
рослинництво
інші види виробництва та вирощування продукції, не зазначені в таблиці,
а саме _________________________________________________________
9. Перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується
здійснювати (крім тих, виробництво та/або обіг яких потребує отримання
експлуатаційного дозволу)
№ з/п
1
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.0
5.1
5.2

Перелік харчових продуктів
2
Продукти бджільництва
Зернові, бобові культури та продукти їх переробляння
Фрукти, овочі
Фрукти та продукти їх переробляння
Овочі та продукти їх переробляння
Інша рослинна продукція
Молоко та молочні продукти
Молоко та продукти з переробленого молока
Масло
Сир
Морозиво та заморожені кондитерські вироби
Інші молочні продукти
М’ясо, м’ясні продукти та інша тваринна продукція
М’ясо та м’ясні продукти
Свійська птиця та яйця
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1
5.3
5.4
6.0
6.1
6.2
6.3
7.0
7.1
7.2
7.3
8.0
8.1
8.2
9.0
10.0
10.1
10.2
11.0
12.0
12.1
13.0
13.1
13.2
14.0

2
Риба, інші водні біоресурси та харчова продукція з них
Інша тваринна продукція
Чай, кава, какао
Чай
Кава та кавозамінники
Какао
Напої
Алкогольні напої
Безалкогольні напої
Інші напої
Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль
Цукор і цукристі продукти
Крохмаль і крохмалепродукти
Шоколад
Харчові олії та жири. Насіння олійних культур
Тваринні та рослинні жири й олії
Насіння олійних культур
Харчові олії та жири. Насіння олійних культур
Тваринні та рослинні жири й олії
Насіння олійних культур
Прянощі та приправи. Харчові добавки
Прянощі та приправи
Харчові добавки
Хліб, хлібобулочні та борошняні вироби

14.1

Інша продукція, не зазначена в таблиці
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10. Керівництво оператора ринку (одноосібний керівник або члени
колегіального органу управління), контактні дані
посада______________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________
номер телефону______________________________________________________
адреса електронної пошти_____________________________________________
11. Вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання,
визначеною Господарським кодексом України (крім фізичних осіб)
суб’єкт мікропідприємництва

суб’єкт середнього підприємництва

суб’єкт малого підприємництва

суб’єкт великого підприємництва
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Цією заявою підтверджую, що потужність не буде використовуватись для
виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, які
вимагають отримання експлуатаційного дозволу.
__________________________
(посада оператора ринку або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

«___» ______________ 20__ року
(дата підписання заяви)
___________________

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.

