
Начальнику Головного управління 

Держпродспоживслужби в Донецькій області 

Олександру ТУЗОВУ 

 

ЗАПИТ 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» прошу : затвердити експортну потужність.  
(назва документа дозвільного характеру) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(найменування або прізвище, ім’я по батькові оператора ринку) 
  

_______________________________________________________________________________________________________ 

(місце знаходження або місце проживання оператора ринку: індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, інш.) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

(для фізичної особи підприємця) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(назва (опис) потужності) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адреса потужності, яка перебуває в управлінні оператора ринку: індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, інш.) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(заплановані види діяльності згідно з КВЕД) 
  
_______________________________________________________________________________________________________  

(перелік харчових продуктів, які планується експортувати) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(телефон, факс, електронна адреса) 

Документи, що додаються до заяви:_________________________________________________________________ 

 

Результати звернення прошу надати особисто. 

 

«________»_________________20______р.                                ________________________________________________ 

                                                                                                             (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-             

                                                                                                              підприємця/уповноваженої особи, ПІБ) 

                                                                                                      М.П. 

Згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 

зберігання моїх персональних даних, які містяться в документах, поданих мною для отримання документу дозвільного 

характеру. Також даю згоду на доступ до моїх персональних даних третіх осіб згідно з вимогами Закону України «Про 

захист персональних даних». (Даний абзац - тільки для фізичних осіб-підприємців) ____________________________ 

                                                                                                                               (підпис заявника, ПІБ) 

Заповнюється державним адміністратором: 

 

 «____»______________ 20_____р. 
       (дата надходження заяви) 

______________________________ 
(підпис) 

 

Реєстраційний номер ___________________ 

 

____________________________________ 
(ініціали та прізвище адміністратора) 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


 

Начальнику 
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Держпродспоживслужби 
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Олександру ТУЗОВУ. 

 

Назва  оператора ринку 

Поштова адреса 

 

Заява 

Прошу провести повну позапланову перевірку на відповідність до чинного 

законодавства України та вимогам країн/и імпортера/ів для затвердження 

експортної потужності. 

 

 

 

 

«________»_________________20______р.                                ________________________________________________ 

                                                                                                             (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-             

                                                                                                              підприємця/уповноваженої особи, ПІБ) 

                                                                                                      М.П. 

Згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 

зберігання моїх персональних даних, які містяться в документах, поданих мною для отримання документу дозвільного 

характеру. Також даю згоду на доступ до моїх персональних даних третіх осіб згідно з вимогами Закону України «Про захист 

персональних даних». (Даний абзац - тільки для фізичних осіб-підприємців) ____________________________ 

                                                                                                                               (підпис заявника, ПІБ) 

Заповнюється державним адміністратором: 

 

 «____»______________ 20_____р. 
       (дата надходження заяви) 

______________________________ 
(підпис) 

 

Реєстраційний номер ___________________ 

 

____________________________________ 
(ініціали та прізвище адміністратора) 

 

 

 


