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ЗМІНИ
до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення
державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з
нього заінтересованим суб’єктам

1. Пункти 1.4–1.6 розділу І викласти у такій редакції:
«1.4. Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора
ринку, в тому числі транспортний засіб, що використовується як потужність з
реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам.
1.5. Кумулятивній державній реєстрації підлягають 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, для якої до
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потужності оператора ринку, в управлінні якого перебуває транспортний засіб,
подається (надсилається) одна заява та присвоюється один особистий
реєстраційний

номер

потужності

незалежно

від

кількості

відповідних

транспортних засобів.
1.6. Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний
засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої
належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано
експлуатаційний дозвіл.».
2. У розділі ІІ:
у пункті 2.4 слова «Про електронно цифровий підпис» замінити словами
«Про електронні довірчі послуги»;
у пункті 2.5 слова «, крім випадків, визначених у пункті 1.4 розділу І
цього Порядку» виключити.
3. У розділі ІІІ:
у пункті 3.1 слова та цифри «15 робочих днів» замінити словами та
цифрами «10 календарних днів»;
абзац другий пункту 3.1 викласти у такій редакції:
«Рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій
реєстрації приймається протягом 10 календарних днів після отримання
відповідної заяви оператора ринку. Копія рішення про державну реєстрацію
потужності або про відмову у такій реєстрації надається (надсилається)
оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.»;
пункт 3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо за результатами здійснення заходу державного контролю
виявлено незареєстровану потужність, обов’язковість державної реєстрації якої
встановлено Законом, та отримано інформацію, достатню для її державної
реєстрації, територіальний орган компетентного органу здійснює державну
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реєстрацію такої потужності з власної ініціативи, про що повідомляє оператора
ринку.»;
у пункті 3.6 слово «Реєстру» замінити словами «Державного реєстру
потужностей операторів ринку (далі – Реєстр)»;
пункт 3.7 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
«3) наявність раніше прийнятого рішення про державну реєстрацію цієї
потужності.»;
пункт 3.8 викласти у такій редакції:
«3.8. Копія рішення про відмову у державній реєстрації потужності із
зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається оператору ринку не
пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.»;
пункт 3.11 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за
принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним
заяви

про

державну

реєстрацію

потужності
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орган

компетентного органу не прийняв рішення про відмову у державній реєстрації
потужності або не надав копії такого рішення оператору ринку.».
4. У розділі IV:
пункт 4.1 викласти у такій редакції:
«4.1. Реєстр ведеться компетентним органом в електронному вигляді,
його

наповнення

інформацією

здійснюється

територіальними

органами

компетентного органу з використанням власної матеріально-технічної бази
протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про державну
реєстрацію потужності за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.» ;
пункт 4.2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4.3–4.4 вважати відповідно пунктами 4.2–4.3;
пункт 4.2 викласти у такій редакції:
«4.2. Компетентний орган забезпечує відкритий та безоплатний доступ до
Реєстру шляхом його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.».
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5. У розділі V:
пункт 5.2 викласти у такій редакції:
«5.2. Територіальні органи компетентного органу вносять до Реєстру
відомості про припинення використання потужності у таких випадках:
1) надходження підомлення оператора ринку про припинення використання
ним потужності;
2) припинення діяльності юридичної особи – оператора ринку;
3) припинення підприємницької діяльності оператора ринку – фізичної
особи – підприємця;
4) припинення діяльності оператора ринку – фізичної особи.
Оператор ринку зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомляти
територіальний орган компетентного органу про зміни у своїй діяльності, що
зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру
потужностей операторів ринку, а також про припинення використання
потужності.».
6. Додатки 1 та 3 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.
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