
Документи, які подаються державному адміністратору:

1. Заява (у разі провадження діяльності з переробки неїстівних продуктів тваринного
походження)

2. Заява (у разі провадження діяльності з виробництва, змішування та приготування
кормових добавок, преміксів і кормів) 

3. Довідка  про здатність  провадити діяльність,  в якій  зазначається  інформація  про
наявність  кваліфікованого  персоналу,  технологічного  обладнання,  перелік  неїстівних
продуктів  тваринного  походження,  що  виготовляються  або  реалізуються,  за  підписом
юридичної  особи  або  фізичної  особи-підприємця  (у  разі  провадження  діяльності  з
переробки неїстівних продуктів тваринного походження)

4. Довідка  про здатність  провадити діяльність,  в якій  зазначається  інформація  про
наявність  кваліфікованого  персоналу,  технологічного  обладнання,  перелік  кормових
добавок, преміксів і кормів, що виготовляються або реалізуються, за підписом юридичної
особи  або  фізичної  особи-підприємця  (у  разі  провадження  діяльності  з  виробництва,
змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів)

Примітка.  Заява  та  документи,  що  додаються  до  неї,  подаються  державному
адміністратору  особисто  суб'єктом  господарювання  (керівником  юридичної  особи,
фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа
повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження (зразок документа на сайті).
Державний  адміністратор  перевіряє  документи,  що  посвідчують  особу  заявника  та
реєструє заяву і документи.

Додаткова iнформацiя:

Строк дії документа дозвільного характеру: один рік
Платність видачі документа дозвільного характеру : Безоплатно
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: 10 робочих днів.

Необхідність  у проведенні  обстеження (інспектування)  об'єкта,  на який видається
документ дозвільного характеру: Пунктом 7. Порядку видачі експлуатаційного дозволу,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 визначено,
що інспектування  проводиться  державними  органами ветеринарної  медицини  (Головні
управління ветеринарної  медицини в АР Крим, областях,  містах Києві  та Севастополі,
управління ветеринарної медицини в районах, містах). Строк проведення інспектування
не повинен перевищувати 30 календарних днів від дня надходження заяви та необхідних
документів.

Платність (безоплатність) проведення обстеження (інспектування): безоплатно

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

1. Подання суб’єктом господарювання не повного пакету документів, необхідних для
одержання документа дозвільного характеру, згідно з встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення  в  документах,  поданих  суб’єктом  господарювання,  недостовірних
відомостей.

3. Негативний  висновок  за  результатами  проведених  експертиз  та  обстежень  або
інших  наукових  і  технічних  оцінок,  необхідних  для  видачі  документа  дозвільного
характеру.


