
№  
Найменування суб'єкта 

господарювання

Місце проведення 
господарської діяльності 

суб’єкта господарювання, або 
його відокремлених 

підрозділів

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, або 
реєстраційний номер 

облікової картки платника 
податків фізичної особи-

підприємця (серія та номер 
паспорта*)

Вид господарської діяльності
Ступінь 
ризику

Дата початку 
проведення 

заходу

Строки 
проведення 

заходу

Найменування органу 
державного нагляду 

(контролю)

Номер і дата акта, складеного за 
результатами здійснененого заходу 

державного нагляду (контролю)

1 ФГ "Промінь -6"
м. К- Дніпровська, вул. 

Шевченко,234 К-Дніпровський 
р-н, Запорізька обл.

19267214 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 12.01.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

2 ТОВ «Маяк»
70100, Запорізька обл., 
Новомиколаївський р-н, 

с.Михайлівське вул. Зарічна,71
32086534

Господарська діяльність звирощування зернових та 
технічних культур

високий 16.01.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

3 ФГ “Обрій” 

72202 Запорізька область 
смт.Веселе,

вул.Жовтнева 3 /4
20503737

Господарська діяльність із зберігання та переробки  
зерна

високий 16.01.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

4
ФОП Мамаєва Світлана 

Георгіївна
м. Запоріжжя, вул. Героїв 

Сталіндраду,4
2523711945

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, автозапчастини

незначний 16.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000007 від 20.01.2017р.                                   

5
ФОП Костюк Олена 

Анатоліївна
м. Запоріжжя, пр. Леніна,171 2510100024

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 16.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

6
ФОП Ревенко Аккадій 

Анатолійович
м. Запоріжжя, вул. 

Космічна,96а
2667619510

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація меблів

високий 16.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000008 від 20.01.2017р.                                   

7
ФОП Бабіч Олег 
Олександрович

м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського,32

2936909159
Господарська діяльність з обігу -непрподовольчі 

товари, реалізація меблів
високий 16.01.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

8 ФОП Король Олена Анатоліївна м. Запоріжжя, вул. Авраменко,8 2654407945
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 23.01.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

9
ТОВ "Фоззі-Фуд"                м-н. 

"Сільпо"
м. Запоріжжя, 

Новокузнецька,20
32294926

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 23.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

10 ФОП Гринь Ольга Дмитрівна
м. Запоріжжя, вул 

Барикадна,28б
1753235709

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 23.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000003 від 27.01.2017р.                                   

11 ФОП Сєчин Ян Миколайович м. Запоріжжя, вул Радгопна,59б 2680311276
Господарська діяльність з обігу -непрподовольчі 

товари, побутова хімія
високий 23.01.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000009 від 26.01.2017р.                                   

ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

Додаток  до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області 
від 28.03.2018 року      № 100



12
ФОП Ляшенко Максим 

Валерійович
м. Запоріжжя, вул. Радгоспна,61 2810303531

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 23.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

13
ФОП Яланська Наталія 

Вікторівна
м. Запоріжжя, вул.Гаврилова,18 2510408882

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 30.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000012 від 03.02.2017р.                                   

14 ФОП Черкасова Ганна Юріївна
м. Запоріжжя, 

вул.Новокузнецька,36а
3093111722

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 30.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000010 від 31.01.2017р.                                   

15 ФОП Мадій Антон Вікторович
м. Запоріжжя, 

вул.Новокузнецька,34
3032214452

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 30.01.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

16
ФОП Агаркова Іванна 

Василівна
м. Запоріжжя, вул. 
Новокузнецька,12в

3117711205
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 30.01.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

17 ПП «ТАЛВВ» 
Новомиколаївський  р-н, 

смт.Новомиколаївка,  
вул.Українська,60 кв.16

25475454
Господарська діяльність з вирощування зернових та 

технічних культур
високий 06.02.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

18
ФОП Венедіктова Тетяна 

Геннадіївна
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 186 2542600086

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 06.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000013 від10.02.2017р.                                   

19 ФОП Микало Роман Євгенович м. Запоріжжя,пр. Леніна,161 2747518156
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 06.02.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

20
ФОП Стариковська Олександра 

Юріївна
м. Запоріжжя, пр. Леніна,232 3333207515

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 06.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

21
ТОВ "Багатопрофільна 

індустріальна компанія Контур"
69096, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Каховська, б.32
13630116

Господарська діяльність звиробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 13.02.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

22
ФОП Різниченко Леся 

Валеріївна
м. Запоріжжя,вул. Рекордна,2 2910606505

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 13.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000014 від 17.02.2017р.                                   

23
ФОП Чиженко Тетяна 

Семенівна
м. Запоріжжя, пр. Леніна,177 2788901383

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 13.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

24
ФОП Юхіменко Оксана 

Дмитрівна
м. Запоріжжя, вул. Ладозька,38 3042512047

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 13.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

25 ТОВ ТД "КомІнКо"
Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Бородинська, 20, 122
32987487

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 14.02.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

26 ФОП Булат Тетяна Сергіївна м. Запоріжжя, вул. Рельєфна,16 2984011207
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 20.02.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



27
ФОП Калмикова Ірина 

Геннадіївна
м. Запоріжжя, вул. Ладозька,38 2714309704

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 20.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000016 від 23.02.2017р.                                   

28 ФОП Куцик Юлія Вікторівна м. Запоріжжя, вул Ладозька,4 2572600062
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 20.02.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000015 від 23.02.2017р.                                   

29
ТОВ "Медіус", готель "Белій 

рояль"
м. Запоріжжя, вул. Тбіліська,9а 31168406

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення , готель

незначний 20.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000006 від 23.02.2017р.                                   

30
ФОП Вєгеліна Вікторія 

Володимирівна
м. Запоріжжя, вул. Ладозька,13 2634211502

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 27.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000017 від 02.03.2017р.                                   

31
ФОП Бобул Андрій 

Анатолійович
м. Запоріжжя, вул Гребельна,11 3077810232

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 27.02.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000022 від 02.03.2017р.                                   

32 ФОП Деркач Олена Михайлівна м. Запоріжжя, вул Щаслива,7 2072920143
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари
високий 27.02.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000024 від 03.03.2017р.                                   

33 ТОВ “Ентузіаст” 
72214 Запорізька область 

Веселівський р-н с.Менчикури,
вул.Щорса ,40

30906552 Господарська діяльність з насінництва високий 01.03.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

34 ПП «Дельта»

70100, Запорізька обл., 
Новомиколаївський  р-н, 

смт.Новомиколаївка,  
вул.Колгоспна,25 

25490258
Господарська діяльність з вирощування зернових та 

технічних культур
високий 06.03.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

35
ФОП Романенко В"ячеслав 

Васильович
м. Запоріжжя, вул Щаслива,5 2237517018

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 06.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

36
ФОП Косма Юрій 

Григорійович
м. Запоріжжя, 

вул.Кремлівська,27
2527909573

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 06.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000023 від 10.03.2017р.                                   

37
Філія «Магедівський ХПП» 

ПАТ «Розівсьокий елеватор»

70600, Запорізька обл., 
Пологівський р-н, с.Магедове, 

вул..Центральна, 24
35985262

Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 
карантинній та регульованій 

високий 13.03.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

38
ФОП Сидоренко Тетяна 

Іванівна
м. Запоріжжя,вул. Історична,34 2882903880

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 13.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000027 від 15.03.2017р.                                   

39 ФОП Бойка Алла Анатоліївна м. Запоріжжя,вул. Фільтрова,19 2678708624
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія
високий 13.03.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

40 ФОП Нікуліна Олена Романівна
м. Запоріжжя,вул. 
Орджонікідзе,25

3041609100
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 13.03.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

41
ФОП Козловська Алла 

Василівна
м. Запоріжжя, вул. 

Гудименко,18
2495716081

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 20.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



42
ФОП Москалець Олена 

Віталіївна
м. Запоріжжя, вул. 
Задніпровська,23

2767317567
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари
високий 20.03.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

43 ФОП Гарбар Ірина Миколаївна
м. Запоріжжя, вул. Маршала 

Судця,26
2747209982

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 20.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000032 від 22.03.2017р.                                   

44
ФОП Мєняйло Валентина 

Василівна
м. Запоріжжя, вул. 
Новгородська, 10

1990506362
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 20.03.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000031 від 22.03.2017р.                                   

45 ТОВ «Агропром 2010»
Запорізька область, 

Вільнянський район, с. 
Люцерна, вул. Радгоспна, 4-а

37248256 Господарська діяльність з забою тварин Високий 20.03.2017
відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

лист ТОВ "АГРОПРОМ 2010" щодо 
перенесення планового заходу №10 Захід не 

відбувся у звязку з відсутністю керівника 
субєкта господарювання та / або уповноваженої 
ним особи (лист ТОВ "АГРОПРОМ 2010" щодо 

перенесення планового заходу №10 
від10.03.2017)

46 ФОП Рілі Тетяна Іванівна
м.Запоріжжя,вул. 
Задніпровська,13

2262700360
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, автозапчастини
незначний 27.03.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

47
ФОП Хитун Павло 

Миколайович
Запорізька обл., м. Токмак, вул. 

Революційна,32
2843819533

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 27.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000043 від 29.03.2017р.                                   

48 ФОП Тищенко Зоя Юріївна
Запорізька обл., м. Токмак, вул. 

Шевченко,31
32606063004

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 27.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000041 від 29.03.2017р.                                   

49
ФОП Дєвицька Любов 

Митрофанівна
Запорізька обл., м. Токмак, вул. 

Революційна,42
3122905969

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 27.03.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

50
ТОВ ВКФ "Мелітопольська 

черешня"

72382 Запорізька 
обл.Мелітопольський р-н. 

с.Садове. Вул Центральна,12
32232152 Господарська діяльність з ирощування с/г культур високий 03.04.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

51
ФОП Леміш Олена 

Олександрівна
м. Запоріжжя, пр. Металургів, 

8б
2903916065

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 03.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

52
ФОА Алашеев Іван 

Олександрович
м. Запоріжжя, вул. 

Сталіварів,14а
2990109791

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація меблів

високий 03.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

53
ФОП Діденко Анатолій 

Анатолійович
м. Запоріжжя, вул. Грязнова,80 2113102994

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 03.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

54 ПрАТ "Запоріжтара"
Україна, м. Запоріжжя, вул. 

Панфьорова, 211
01884283

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 06.04.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

55 ТОВ «Запоріжспецдрев»
69015, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Кияшко, б.16а
34441492

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 10.04.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



56 ТОВ «8 Березня»

70152, Запорізька обл.,Ново
миколаївський р-н, с.Різдвянка, 

вул.Леніна,4
3751238

Господарська діяльність з вирощування зернових та 
технічних культур

високий 10.04.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

57
ФОП Ковальова Олена 

Анатоліївна
м. Запоріжжя, вул. Гоголя,163 2762010186

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, автозапчастини

незначний 10.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

58
ФОП Кабакова Вікторія 

Вікторівна
м. Запоріжжя, вул. Грязнова,79 2929305505

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 10.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

59
ФОП Тимченко Лариса 

Миколаївна
м. Запоріжжя, майдан 

Профспілок,3
2293103304

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 10.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

60
ФОП Кириченко Олександр 

Іванович
м. Запоріжжя, вул. Яценко,10а 2562820795

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 10.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

61
ТОВ"Рейкарц Хотел 
Менеджмент" готель 

"REIKARTZ"

м. Запоріжжя, вул. 
Маяковського,19

35850930
Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 

розміщення , готель
незначний 10.04.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000037 від 12.04.2017р.                                      

62

ДП "ДГ "Мелітопольське" 
Мелітопольської ДС 

садівництва імені М. Ф. 
Сидоренка Інституту 
садівництва НААН"

Запорізька обл. 
Мелітопольський район, 
селище Фруктове, вулиця 

Стара, буд. 1 72383

19269779

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 10.04.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

63 ТОВ"Фортуна"

70600, Запорізька обл., 
Пологівський р-н, м. Пологи, 

вул. Запорізька, 138б
25213889

Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 
карантинній та регульованій 

високий 13.04.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

64
ФОП Лєвшин Світлана 

Євгенівна
м. Запоріжжя,вул. 
Орджонікідзе,59

2535108084
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, будівельні матеріали
середній 17.04.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000042 від 18.04.2017р.                                     

361 ТОВ "Міла Мед"
71153,Запорізька обл. 

Бердянський р-н,вул.Леніна,10
36700207

Господарська діяльність з виробництва продуктів 
бджільництва

Середній 17.04.2017
відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Захід не відбувся у звязку із сезонним 
зупиненням виробництва (лист ТОВ "МІЛА 

МЕД" № 53 від 31.03.2017 року)

65
ФОП Пудова Ольга 

Валентинівна
м. Запоріжжя, 

вул.Музикальна,33б
2293504040

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 24.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000053 від 27.04.2017р.                                     

66 ФОП Барибіна Олена Борисівна
м. Запоріжжя,вул. 

Севастопольська, 20
2886018529

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 24.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

67 ФОП Пожогіна Тетяна Юріївна
м. Запоріжжя, вул. 

Чумаченко,43
2351904187

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 24.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000046 від 25.04.2017р.                                     

68
ФОП Ткаченко Андрій 

Дмитрович
м. Запоріжжя, вул. Юності, 72 2450312078

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 24.04.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000047 від 24.04.2017р.                                    

69 ТОВ "ТСК Господар" м. Запоріжжя, вул. Правди,33 33652617
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, будівельні матеріали
незначний 24.04.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000048 від 25.04.2017р.                                       



70 МКМ "Основаніє"
м.Запоріжжя, вул. Українська, 

29А
20485152 Господарська діяльність - послуги незначний 01.05.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000055 від 03.05.2017р.                                      

71
ТОВ "Дакко" ресторанно-

готельний комплекс "Панска 
хата"

Запорізька обл., Запорізькій 
район, с Нижня Хортиця, вул. 

Комарова,25
40083391

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення , готель

незначний 01.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

72
ФОП Гребенніков Володимир 

Олегович
Запорізька обл., м. Кам"янка-
Дніпровка, вул. Набережна,85

2637908657
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація меблів
високий 01.05.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

73
ФОП Альфорова Наталія 

Володимирівна
Запорізька обл., м. Кам"янка-
Дніпровка, вул. Радянська,59

2695808825
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 08.05.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000061 від 12.05.2017р.                                    

74
ФОП Світанько Любов 

Миколаївна
Запорізька обл, м. Дніпрорудне, 

вул. Леніна,2а
1989313723

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 08.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000062 від 12.05.2017р.                                       

75
ФОП Самофал Ігор 

Михайлович
Запорізька обл, м. Дніпрорудне, 

вул. Шахтарська,8
2196002236

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, автозапчастини

незначний 08.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000063 від 12.05.2017р.                                      

76
ФОП Яковлєва Валерія 

Анатоліївна
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 121 2219122069

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 08.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000060 від 10.05.2017р.                                       

77
ФОП Чекаєва Ельвіра 

Кяшафівна
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 119 2767410181

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 08.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

78 ФГ “СІВА” 
72214 Запорізька область 

Веселівський р-н с.Менчикури,
вул.Пушкіна 39

30980694 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 10.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

79
ФОП Масік Н.В., садовий центр 

"Твой сад"
71114, Запорізька обл., м. 

Бердянськ, вул. Шаумяна, 2с
2363207521

Господарська діяльність з надання послуг у 
рослинництві та торгівля квітами

високий 10.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

80 ТОВ НВП "Капітал-Трейд"
м.Запоріжжя, вул.Кругова, 

б.107, кв.114
36163732

Господарська діяльність з бігу об'єктів регулювання у 
карантинній та регульованій зонах. Експорт об'єктів 

регулювання.
високий 11.05.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

81
ТОВ "Фірма"Стелсі"

70631 ,Запорізька область, 
Пологівський р-н, с.Інженерне 

вул. Механізаторів, 3

24513081 Господарська діяльність з обіг об’єктів регулювання у 
карантинній та регульованій 

високий 12.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

82 ТОВ "Птахофабрика Зарічна"

юридична адреса, 70200, 
Запорізька область, м. 

Гуляйполе, вул. Донецька, 33, 
фактична адреса - 70200, 

Запорізька область, 
Гуляйпільський район, с. 

Успенівка, вул. Котовського, 2

03572808
Господарська діяльність з утримання тварин і 
виробництва харчових продуктів (птахівниче 

господарство)
Високий 15.05.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №3 від 25.05.2017 припис №3 від 01.06.207



83 ТОВСВК ім.Фрунзе 
72202 Запорізька область 

смт.Веселе,
вул.Калиніна 39

36648954 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 15.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

84 ФОП Русинов Е.М.
71112, Україна, Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. 

Перемоги, 45/36, кв.53
2400815153

Господарська діяльність з виробництва пиломатеріалів, 
виробів з древини

високий 15.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

85 ТОВ «Роза-Агро»

70120, Запорізька обл., 
Новомиколаївський  р-н, 

с.Нововолодимирівка,  
вул.Миру,129

34517330
Господарська діяльність з вирощування зернових та 

технічних культур
високий 15.05.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

86 СФГ “Спілка південних селян” 
72202 Запорізька область 

смт.Веселе,
вул.Макаренко 15кв.1

30086265 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 15.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

87
ФОП Федорук Вероника 

Ігоревна
м.Запоріжжя,вул. 

Новокузнецька,40а
3368708845

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 15.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

В термін проведення перевірки магазин 
зачинено на ремонт

88
ФОП Давидов Віктор 

Вікторович
м. Запоріжжя, пр. Леніна,3 2767705036

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація меблів

високий 15.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000064 від 15.05.2017р.                                    

89
ФОП Гончаров Євгеній 

Володимирович
м. Запоріжжя, пр. вул. 

Перемоги,36
2667305435

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 15.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

в період проведення перевірки магазин був 
зачинений

90
ФОП Кара Марина 

Олександрівна
м. Запоріжжя,вул. 
Новокузнецька,13

245606923
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 15.05.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

91
ФОП Ісаєвич Антоніна 

Вікторівна
м. Запоріжжя, вул. 
Новокузнецька,41

3012320926
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, парфумерно-косметичні 
високий 15.05.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000065 від 15.05.2017р.                                    

92 ТОВ "Лакомка 2010"
69009, Україна, м. Запоріжжя, 

вул.Скворцова, б.232-А
37056682

Господарська діяльність із зберігання та обіг обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 18.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

93 ТОВ "Фісаківський елеватор"
Запорізька обл.Оріхівський р-н, 

смт Комишуваха, вул. 
Залізнична, 10

954219 Господарська діяльність із зберігання та відвантаження високий 18.05.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

94 ФОП Кошелап Ірина Феліксівна
м. Запоріжжя, 

вул.Новокузнецька,36/2
2649518703

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, парфумерно-косметичні 

високий 22.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



95
ФОП Ісаєвич Анатолій 

Валентинович
м. Запоріжжя, пр. 

Радянський,13
2970117950

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, парфумерно-косметичні 

високий 22.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000067 від 25.05.2017р.                                   

96
ФОП Власенко Руслана 

Анатоліївна
м. Запоріжжя, вул. 

Гудименко,14
2552112020

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, парфумерно-косметичні 

високий 22.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000066 від 23.05.2017р.                                       

97
ФОП Білоусова Євгенія 

Сергіївна
м. Запоріжжя, вул. 
Задніпровська,66а

3290917123
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 29.05.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

98 ФОП Жирко Віта Григорівна
м. Запоріжжя, вул. Хортицьке 

шосе,6а
2966401643

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 29.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

99
ФОП Бубл Лариса 

Олександрівна
м. Запоріжжя, вул. 

Гудименко,30
2488314064

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 29.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

100
ФОП Вербовець Юрій 

Олександрович
м. Запоріжжя, пр. Леніна,177 2546701017

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 29.05.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

101 ТОВ «ПРОФІТ»       
71112, вул. Гагарина, 11, 

м.Бердянськ       
33835972 Господарська діяльність із складського господарства  високий 01.06.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

102 ФГ "Вікторія"
м. К-Дніпровська, вул. 

Радянська,238 К-Дніпровський 
р-н

22122778 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 05.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

103
ПП «Сокіл», агропродовольчий 

ринок

м. Запоріжжя, вул. Авраменко, 
5

270-19-51
68-51-93

19277247
Господарська діяльність з надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

Високий 05.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000071 від 08.06.2017р.                                      

104
ФОП Бєляєв Володимир 

Миколайович
м. Запоріжжя, пр. Леніна,147 2166916137

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 05.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

105
ФОП Парамонова Наталія 

Олександрівна
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,39 2793522724

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 05.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

106
ФОП Кононенко А.П. Мотель 

"Злата прага"
м. Запоріжжя, вул. Правди, 61 3024117959

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення , готель

незначний 05.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000074 від 08.06.2017р.                                    

107
ТОВ « Куйбишевська 

птахофабрика»

71001 Куйбишевський район 
с.м.т. Куйбишеве вул.. 30 років 

Перемоги, 98
00428494

Господарська діяльність з утримання тварин і 
виробництва харчових продуктів (птахівниче 

господарство)
Високий 06.06.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №4 від23.06.2017 припис №4 від23.06.2017

108 ТОВ "Геолан Агро"
Запорізька обл. Токмацький р-

н. с.Запоріжжя. вул.50 років 
Жовтня,15

36496721 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 06.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

109
Магазин «Велика кишеня», 

ТОВ «Фудмаркет»
м. Запоріжжя, вул.Горького,71 36387233

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 08.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



110 ТОВ "Агро Дніпро"

с. Дніпровка, вул. 
Тараканчикова,3 К-

Дніпровський р-н, Запорізька 
обл.

30837720 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 12.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

111
б/в «Родем» ТОВ «Родем-

Азов»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип, 70
37129687

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення 

незначний 12.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000078 від 13.06.2017р.                                  

112
б/в «Багіра»  ФОП Попова 

І.І.
смт Кирилівка, 

вул..Санаторна,52
21 010 000 000 015 600

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення 

незначний 12.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

113
б/в «Водолій»  ТОВ 

«Водолій»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,108
21220591

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення 

незначний 12.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000079 від 13.06.2017р.                                      

114
б/в «Бермуди»  ФОП Рощин 

Олександр Васильович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,58
20 980 170 000 002 000

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення 

незначний 12.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

115
б/в «Перлина карпат»  ФОП 
Кукула Михайло Іванович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,194

2561425364
Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 

розміщення 
незначний 12.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

116 б/в «Шторм»  ТОВ «Шторм»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,50
33700639

Господарська діяльність з обігу - послуги з тимчасового 
розміщення 

незначний 12.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

117
б/в «Горизонт»  ФОП 

Хижняк Вадим Юрійович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,130
3215687521 послуги з тимчасового розміщення незначний 12.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

118
Фермерське господарство 

„Годлевський Віктор 
Сергійович”

Запорізька обл., Чернігівський р-
н, смт. Чернігівка, вул. Леніна, 

111
19277402

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 12.06.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

119 ТОВ "Співдружність"
69068, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Офіцерська, б.32
25485792

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 13.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

120 ТОВ АФ „Приазовська"

71133, Запорізька область
Бердянський район 

с. Карла Маркса
   вул. Шамрая,3

31317271 Господарська діяльність з вирощування с/г продукції високий 14.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

121 ТОВ “Деметра” 

72205 Запорізька область 
Веселівський р-н 

с.Новоолександрівка вул.Леніна 
,16

30802514 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 15.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



122 ТОВ "Томі Груп"
69114, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Задніпровська, б.23, кв.142
37573178

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 16.06.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

123
б/в «Радуга»  ФОП 
Балабеков Джаліл 

Сіфурулайович

смт Кирилівка, 
вул..Пересип,40

2512345621
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 19.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000086 від 21.06.2017р.                                 

124
б/в «Акелла»  ФОП 
Арутюнян Григорій 

Генріхович

смт Кирилівка, 
вул..Санаторна,58

7852136951
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 19.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

125
б/в «Лариса»  ФОП Шикула 

Лариса Михайлівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,29
20980170000000500

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 19.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000083 від 21.06.2017р.                                 

126
б/в «Анна»  ФОП Орлов 

Олег Емануілович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,197
 2 101 017 0000 013375

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 19.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000084 від 22.06.2017р.                                 

127
б/в «Жара»  ФОП Калінська 

Галина Іванівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,34/5
 2 101 017 0000 001626

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 19.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

128
б/в «Сонячна соната»  ТОВ 

«Сонячна соната »
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,72
39052480

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 19.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000087 від 21.06.2017р.                                 

129
б/в «Бригантина»  ФОП 

Нестеренко Олена Вадимівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,70
21 030 000 000 058 500

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 19.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

130

б/в «Автомобіліст» 
Товариство з додатковою 

відповідальністю  
«Запоріжбудтранс»

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,74

1236458
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 26.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000085 від 29.06.2017р.                                 

131
б/в «Краностроитель»  ФОП 

Носик Володимир 
Олександрович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,80

21 030 000 000 009 000
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 26.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000081 від 29.06.2017р.                                 

132

ДОЗ ім.Гагаріна Приморська 
філія «Дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку 
ім..Гагаріна» Приватного 
акціонерного товариства 

«ТЕРРА-ГАРАНТ». 

Запорізька обл. 
м.Приморськ, 

вул.Курортна,21
30447506 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 26.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

В період проведення перевірки ДЗОВ 
діяльність не здійснював

133

ДОЗ «Волна» Запорізька 
обласна організація 

профспілки працівників 
охорони здоров’я України. 

Запорізька обл. 
м.Приморськ, 

вул.Курортна,87
39113972 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 26.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
в 2017 році  діяльність не здійснює

134

ДЗОВ «Ювілейний» ТОВ 
«Дитячий центр туризму, 
оздоровлення та творчості 

«Зоряний».

Запорізька обл. 
м.Приморськ, 

вул.Курортна,15
35324408 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 26.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000076 від 27.06.2017р.                                 

135

ДОЗ «Салют» Приватне 
Підприємство «Салют» 

«Ради 
Сільськогосподарських 

підприємств Приморського 
району»

Запорізька обл. 
м.Приморськ, 

вул.Курортна,17
38065310 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 26.06.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000080 від 27.06.2017р.                                 



136 б/в «Дюна»  ТОВ «Дюна»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,105
25482276

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 26.06.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

137 ПАТ "Український графіт"
Україна, м. Запоріжжя, 

Північне шосе, 20
00196204

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 01.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

138
б/в «Ритм»  ФОП 

Безпамятний Сергій 
Миколайович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,76

1247856380
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 03.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000094 від 03.07.2017р.                                   

139
б/в «Армати»  ФОП 
Невматий Віталій 
Володимирович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,205

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 03.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000096 від 06.07.2017р.                                   

140
б/в «Колос»  ФОП 

Хмельницький Олександр 
Львович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,106

2154804231
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 03.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000095 від 05.07.2017р.                                   

141
б/в «Людмила»  ФОП Гоппе 

Людмила Петрівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,40
1214736954

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 03.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000089 від 05.07.2017р.                                   

142
пансіонат «Аркада»  ФОП 

Година Тетяна 
Володимирівна

смт Кирилівка, 
вул..Санаторна, 42

7532578630
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 03.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000088 від 05.07.2017р.                                   

143
б/в «Кристал»    ПАТ 
«Запоріжсклофлюс»

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,26

45623574
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 03.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000097 від 06.07.2017р.                                   

144
б/в «Жемчужина»  ТОВ 

«Жемчужина»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,58
25841236

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 03.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000098 від 06.07.2017р.                                   

145 ТОВ "Укр-Агро-Продукт"
69035, Україна, м.Запоріжжя, 

пр.Соборний, б.137
35105397

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 04.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

146 ТОВ «Лідер»

 Новомиколаївський р-н, 
с.Веселий Гай, 

вул.Набережна,54
30710162

Господарська діяльність з вирощування зернових та 
технічних культур

високий 10.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

147 ТОВ "АК ДІСТЕН"
71731 Запорізька 

обл.,Токмацький р-н,
с.Новогорівка,вул.Центральна,1

31264775 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 10.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

148
ТОВ «Югтрансервис», 

агропродовольчий ринок

м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 32

220-60-25
31741191

 Господарська діяльність - надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна
Високий 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
Акт №70 від 14.07.2017

149
б/в «Морська зірка»  ФОП 

Алюшин Геннадій 
Станіславович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,60

7563215876
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



150
кемпінг «Стожари»  ФОП 

Бурштига Валентина 
Павлівна

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,73

4562856321
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000100 від 12.07.2017р.                                     

151
б/в «Івушка»  ФОП Салтан 

Євгенія Василівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,96
2905414486

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 10.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000109 від 12.07.2017р.                                      

152
б/в «Фортуна»  ФОП 

Нагайлик Олексій 
Віталійович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,11

21 010 000 000 007 300
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000108 від 12.07.2017р.                                    

153
б/в «Каравела»  ФОП Жадан 

Наталя Вікторівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип, 6
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

154
б/в «Перлина моря»  ТОВ 

«Перлина моря»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,42
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

155
ДЗОВ «Лазурна радуга». 
ТОВ «ДОК «Енергодар»

Запорізька обл.. 
смт.Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,122
34157549 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 10.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 5 від 13.07.2017р., припис № 5 від 
14.07.2017р., акт №000110 від 13.07.2017р.                                     

Порушень не встановлено

156 ПрАТ «Гайчур-Агро»
70150, Запорізька обл., 
Новомиколаївський р-н, 

смт.Тернувате вул.Елеваторна,4
31880337

Господарська діяльність з вирощування зернових та 
технічних культур

високий 11.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

157 СФГ “Руслан” 
 Веселівський р-н с.Менчикури,

вул.Котовського ,12 13638572 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 12.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

158
ДЗОТ «Северянин». ТОВ 

«Еліна Плюс». 

Запорізька обл.. 
смт.Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,108
2584562 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 17.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000103 від 20.07.2017р.                            

159 ДЗОВ «Одісей»
Запорізька обл.. 

смт.Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,114

26338009 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 17.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000102 від 18.07.2017р.                                    

160 ТОВ ДОЦ «Морський»
Запорізька обл.. 

смт.Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,118

55214785 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 17.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

в 2017 році господарську діяльність не 
здійснює

161

ПЗОВ «Юність». ДП 
«Національна атомна 
енергетична компанія 

«Енергоатом». 

Запорізька обл.. 
смт.Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,116
24584661 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 17.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000113 від 19.07.2017р.                                       

162
ДЗОВ «Гвоздика». ТОВ 

«ОБЕН»

Запорізька обл. 
смт.Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,221
30708148 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 17.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

в 2017 році господарську діяльність не 
здійснює

163

ДЗОВ «Чайка». ПАТ 
Дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку 
«Чайка»

Запорізька обл. 
смт.Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,217
52458562 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 17.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000093 від 18.07.2017р.                                     

164
б/в «Солнишко»  ФОП 

Хмельницький Олександр 
Львович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,134

2154804231
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 17.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000101 від 18.07.2017р.                                      



165
Розівська ДС ІСГ СЗ НААН 

України
Запорізька обл., Розівський р-н, 

смт. Розівка
00496722

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 17.07.2017
Відповідно  
до вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

166
б/в «Чумацький шлях»  ТОВ 

ТК «Вітол»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,32
21035824

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 24.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000115 від 25.07.2017р.                                       

167
б/в «Полесянка»  ФОП 

Теодорович Олег 
Васильович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,30

7532589510
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 24.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000114 від 25.07.2017р.                                       

168
б/в «Бригантина»  ФОП 

Безпамятний Сергій 
Миколайович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,19

2356412056
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 24.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000123 від 25.07.2017р.                                      

169
б/в «Вогник»  ТОВ ВКФ 

«Вогник»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,26
22385645

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 24.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

170
б/в «Наталка»  ФОП 

Головатенко Юрій Львович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,20
1125893456

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 24.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

171
б/в «Олена»  ФОП Зобнін 

Едуард Юрійович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,203
4426258753

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 24.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000116 від 25.07.2017р.                                     

172
б/в «Фрегат»  ФОП 
Артеменко Галина 

Олексіївна

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,146

1859904748
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 24.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000122 від 25.07.2017р.                                       

173 ВАТ "Запоріж-жяобленерго"
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 

14
00130926 Господарська діяльність - надання послуг незначний 25.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

 не проводилась у зв'язку з відсутністю 
підтвердження отримання повідомлення 

174 ПП Елтіз
70410, Україна, Запорізький р-

н, с.Лукашеве, 
вул.Перспективна, б.4а

31624085
Господарська діяльність із 

закупівлі,зберігання,реалізації обєктів регулювання у 
карантинних та регульованих зонах

високий 31.07.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

175
б/в «МИР»  ФОП Хаджиєв 

Рамазан Асламбекович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,86
1123665870

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 31.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

176
б/в «Меотіда»  ФОП 

Хмельницький Олександр 
Львович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,84

2154804231
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 31.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000119 від 01.08.2017р.                                     

177
б/в «Нептун-2»  ФОП Злобін 

Олександр Анатолійович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,34/4
2352564258

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 31.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000133 від 02.08.2017р.                                     

178
б/в «Арго»  ФОП Батюха 
Константин Валерійович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип,34а

1235468520
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 31.07.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

179
б/в «Любов»  ФОП Дуля 

Любов Андріївна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,44
2340418163

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 31.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000132 від 01.08.2017р.                                      

180
б/в «Стандарт»  ТОВ «База 

відпочинку Стандарт »
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,50
20185258

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 31.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



181
б/в «Буревісник»   ТОВ 

«АТП-32»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,56
22511456

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 31.07.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000125 від 01.08.2018р.                                       

182 ТОВ "Недекс - Україна"
м. Запоріжжя, вул. Північне 

шосе, 20-Е
32942080

Господарська діяльність з експорту об'єктів 
регулювання.

високий 01.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

183 ТОВ "Агро-Поставка"
72356, Україна, 

Мелітопольський р-н, 
с.Обільне, вул,Чапаєва, б.9

37644166 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 01.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

184  ФГ “Снежинка” 
72202 Запорізька область 

смт.Веселе,
провул.Базарний 25

20475426 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 01.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

185
ТОВ "Агропромислова 

компанія Істок"

Запорізька обл., Василівський р-
н., с. Балки, вул. Миру, 206 

71635
32396176

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 01.08.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

186 ТОВ "Сади Бердянська"
Запоріжська обл. м.Бердянська 

вул.Мелітопольське шосе 86 
71100

32835196

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 01.08.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

187 ПАТ «Запоріжтрансформатор»
69600, Україна, м. Запоріжжя, 

Дніпропетровське шосе, 3
00213428

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 02.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

188 ТОВ "Левада"
м. Енергодар, вул. 

Центральна,16/3 Запорізька 
обл.

30925282 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 03.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

189 ФГ "Мрія"

 с. Водяне, пров. 
Червоноармійський, 20 К-

Дніпровський р-н,Запорізька 
обл.

19268366 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 07.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



190 ТОВ "Агротрейдінг Ойл"
69035, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Брянська, б.12
39543339

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 07.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

191
ТОВ «Олександрівський 

ринок», агропродовольчий 
ринок

м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, 
25 в

217-35-01
217-35-02

31931171
Господарська діяльність - надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

Високий 07.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
Акт № 77від 08.08.2017 

192
б/в «Закал»  ФОП Вороніна 

Олена Павлівна
смт Кирилівка, вул..Коса 

Пересип,38
1223596542

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 07.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000134 від 09.08.2017р.                                       

193
ДОК «Райський куточок».  

ППВТ «АБАД»
м.Бердянськ, вул..Малигіна,6 31508355 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 07.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 12 від 11.08.2017р., акт №000137 від 
08.08.2017р.

194

ДОЦ «Червона гвоздика» 
Міське комунальне 

підприємство «Дитячий 
оздоровчий центр «Червона 

гвоздика» Бердянської 
міської ради.

м.Бердянськ, 
пров.Заслонова,1

30694303 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 07.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 9 від 10.08.2017р., акт №000126 від 
07.08.2017р.

195
ДЗОВ «Молода гвардія» . 

ТОВ «Телець»
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського,4
23789355 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 07.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 13 від 11.08.2017р., припис №9 від 
15.08.2017р., акт №000138 від 08.08.2017р. 

196
ДЗОВ «Факел». ТОВ 
«Курорти приазов’я»

м.Бердянськ, 
вул..Бахчисарайська,6

23552156 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 07.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 8 від 10.08.2017р., припис №8 від 
15.08.2017р. акт №000124 від 07.08.2017р.      

197

ДЗОВ «Морська хвиля». 
ПДЗОВ «Морська хвиля» 

ГУМВС України в 
Запорізькій області

м.Бердянськ, 
вул..Курортна,77/3

22584260 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 07.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 10 від 11.08.2017р., припис №10  від 
15.08.2017р., акт №000135 від 07.08.2017р

198
ДЗОВ «Мрія». ТОВ 
«Хартрон-Віоліс»

м.Бердянськ, вул..Курортна, 
69

13617860 Господарська діяльність - ДЗОВ високий 07.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 11 від 11.08.2017р., припис №7  від 
15.08.2017р., акт №000136 від 07.08.2017р.

199 СВК "Вільнянськ"
Запорізька область, 

Вільнянський район, 
м.Вільнянськ, вул.Пушкіна,13-А

00428471

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 07.08.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

200 ТОВ "Запоріжагропродукт"
69035, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Рекордна, б.26-а, к.32
39546345

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 08.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

201 ФГ «Дубовик»

71145, Запорізька область
Бердянський район, с.Азовське 

(Луначарське), вул. І 
Бердянської ради,2А

13620684 Господарська діяльність з вирощування с/г продукції високий 09.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



202 ТОВ "АРТ-09"
70231, Запорізька обл., 

Гуляйпільський р-н, 
с.Залізничне, вул.Ватутіна, 2б

36711549
Господарська діяльність із обігу об’єктів регулювання у 

карантинній та регульованій 
високий 10.08.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

203
б/в «Роза вітрів»  ТОВ «Роза 

вітрів-2005»
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,36
75232145

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 14.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000147 від 15.08.2017р.                                      

204
б/в «Антикор»  ФОП Хижняк 

Вадим Юрійович
смт Кирилівка, вул..Коса 

Федотова,114
3215897541

Господарська діяльність - надання послуг з 
тимчасового розміщення 

незначний 14.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

205
б/в «Кристал»  ФОП 
Звягінцева Наталья 

Семенівна

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,103

4562587520
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 14.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000153 від 15.08.2017р.                                    

206
б/в «Hot leto»  ФОП Садовий 
Олександр Володимирович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Пересип, 42/3

7852014568
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 14.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

207
б/в «Біла лілія»  ФОП 

Демьянець Павло 
Миколайович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,36

1593578520
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 14.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000148 від 15.08.2017р.                                     

208
б/в «Райский уголок»  ФОП 

Антоненко Андрій 
Миколайович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,2

7410253520
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 14.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

209
б/в «Екватор»  ФОП 

Безпамятний Максим 
Сергійович

смт Кирилівка, вул..Коса 
Федотова,104

3325865480
Господарська діяльність - надання послуг з 

тимчасового розміщення 
незначний 14.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000149 від 15.08.2017р.                                     

210 КП "Водоканал" м. Запоріжжя, вул. Артема,  61 3327121 Господарська діяльність - надання послуг незначний 15.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

 не проводилась у зв'язку з відсутністю 
підтвердження отримання повідомлення 

211 ПАТ «Запоріжвогнетрив»
69106, Україна, м. Запоріжжя, 
Північне шосе/вул.Теплична, 

б.22"Б"/1
00191885

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 21.08.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

212
ПП Берні, агропродовольчий 

ринок

м. Запоріжжя, пр.. Ювілейний, 
23 В,

 224-94-51
19268722

 Господарська діяльність - надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна
Високий 21.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000160 від 21.08.2017р.                 

213 ФОП Масаликіна Інна Сергіївна м. Запоріжжя, вул. Перемоги,45 3009118506
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 21.08.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

214
ФОП НікішоваЛюдмила 

Борисівна
мЗапоріжжя, пр. Перемоги,28 2226400085

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 21.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

215
ФОП Полях Олена 

Володимирівна
мЗапоріжжя, пр. Перемоги,3 2645110562

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 21.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000160 від 22.08.2017р.                                    

216 ФОП Орлова Ілона Миколаївна
м. Запоріжжя, пр. Металургів, 

16
2937001380

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 21.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



217 ПП "Аскон"
Запорізька обл., Якимівський р-

н, смт. Якимівка, вул. Леніна, 
68

22120822

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 21.08.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

218
ФОП Лєвшин Євген 

Миколайович
м. Запоріжжя, пр. Леніна,232 3270112331

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 28.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

219
ФОП Гончарова Крістіна 

Русланівна
м. Запоріжжя,     

вул.Куйбишева,159в
3383107928

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 28.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000159 від 30.08.2017р.                                      

220
ФОП Корховий Андрій 

Олександрович
м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, 

192
2574322377

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 28.08.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000162 від 30.08.2017р.                                  

221 ТОВ «Токмак-Зернопродукт»

71701
Запорізька обл.,м.Токмак. 

вул..Щави,88 34946678 Господарська діяльність із зберігання та відвантаження високий 01.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

222 ТОВ “Бізон-Імпорт”
70600, Україна,, Запорізька 

обл., м. Пологи, вул.Зарічна, 55-
а

34217047
Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 

карантинній та регульованій зонах
високий 01.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

223
ПАТ "Бердянський 

хлібокомбінат"

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Набережна, 7/17      

фактичне розташування 
підприємства: 71100, 

Запорізька обл., м. Бердянськ, 
проспект Пролетарський / вул. 

Орджонікідзе, 106/80

00378218
Господарська діяльність з виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів, сухарів та печива
високий 01.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

224 ТОВ "Торговий дім "Бімаркет"
69083, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Шевчука, б.4-а
36065518

Господарська діяльність із закупівлі, зберігання, 
реалізації обєктів регулювання у карантинних та 

регульованих зонах
високий 02.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

225 ФГ „Ніка”
72202 Запорізька область 

смт.Веселе,
вул.Макаренко 17кв.

25492441 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 04.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

226 ТОВ «Агросистема Лан»

70142, Запорізька обл.,  
Новомиколаївський р-н.,

с. Самійлівка   промзона б.1
33332679

Господарська діяльність з вирощування зернових та 
технічних культур

високий 04.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



227
ТОВ «ВЕД», агропродовольчий 

ринок

м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 
44 а

272-76-27
19267645

Господарська діяльність -  надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна
Високий 04.09.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000026 від 10.03.2017р.                                   

228
ФОП Хачатрян Арам 

Айкарамович
м. Запоріжжя, вул. Українська, 

31
2458115951

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 04.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

229
Готель "Соборний" ФОП 

Завгородній В.І.
м. Запоріжжя, пр. Леніна,28 1785104792

Господарська діяльність з надання послуг тимчасового 
розміщення , готель

незначний 04.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

230 ФОП Андрійченко Інна Іванівна
м. Запоріжжя, прос. 

Моторобудівників,32
2822019001

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 04.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

231
ФОП Глазков Андрій 

Андрійович
м. Запоріжжя, вул. Гоголя,32 3232012994

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 04.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

232 ФГ "Ястреб"
с. В.Знам'янка, вул. Ліманная,54 
К-Дніпровський р-н, Запорізька 

обл.
31585444 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 05.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

233 СТОВ "Благовіщенка"
с. Благовіщенка, вул. Кірова,87 
К- Дніпровський р-н, Запорізька 

обл.
849161 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 05.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

234 ПП "Алекс"
с. В.Знам'янка, пров. 

Свободний,1 К-Дніпровський р-
н, Запорізька обл.

22162743 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 05.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

235 ПСП  Агрофірма „Перемога”

71140, Запорізька область
Бердянський район, с. 

Успенівка, вул. Леніна 21
  

30708200 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 06.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

236 ТОВ "Конвеер"
с. В.Знам'янка, вул. Леніна,305 
К-Дніпровський р-н, Запорізька 

обл.
19274438 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 11.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

237
ФОП Дорошенко Олена 

Петрівна
м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 

15
2546814500

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 11.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

238 Готель "Купідон" ПП "Дві луни"
м. Запоріжжя, вул. 
Куйбишева,159б

13611366
Господарська діяльність з надання послуг тимчасового 

розміщення , готель
незначний 11.09.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

239
ФОП Харченко Олена 

Олександрівна
м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 

12б
2391204129

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 11.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000166 від 15.09.2017р.                                   



240
ФОП Побийвовк Лідія 

Михайлівна
м. Запоріжжя, вул. Залізнична,3 1827301300

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 11.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

241 ТОВ "СГМП Арго"
Запорізька обл., Оріхівський р-
н, м. Оріхів, пров. Пісочний, 2  

70500
13611828

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 11.09.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

242 ТОВ" Базис-ЛТД"
71701 м.Токмак.вул 

Шевченка,б 42 
22154672 Господарська діяльність з переробки с/г продукції високий 15.09.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

243 ФГ “Приват” 
72240 Запорізька область 

Веселівський р-н с.Запоріжжя 
вул.Ювілейна,5

22156435 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 18.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

244
ФОП Калінський Юрій 

Борисович
м. Запоріжжя, вул. Грязнова,45 2408915913

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 18.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

245
ФОП Кривенко Олена 

Володимирівна
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,93 2156816388

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 18.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

246
ФОП Крутенко Наталія 

Миколаївна
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,97 2639320186

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 18.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

247 ПАТ "Карлсберг Україна"
Україна, м.Запоріжжя, вул. 

Георгія Сапожнікова, 6
00377511

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 25.09.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

248
ФОП Ременюк Євген 

Костянтинович
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,87 2718020512

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, мед.техніка

високий 25.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000172 від 26.09.2017р.                                    

249
ФОП Шкрабієва Олена 

Вікторівна
м. Запоріжжя, вул. 
Каміногірська,12

2326700022
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія
високий 25.09.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

250
ФОП Ліщук Олексій 

Олексійович

Запорізька обл, Василівський 
район, смт Степногорськ, вул. 

Сухоіванівська, 15
2106016534

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 25.09.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

За вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

251 ТОВ "Украгромлин"
71701 м.Токмак. Вул 

Леніна,19/57
40087066 Господарська діяльність з переробки с/г продукції. високий 02.10.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



252 ФОП Сорока А.В.
72202 Запорізька область 

смт.Веселе,
вул.вул.Макаренко 2 кв.17

2735814710 Господарська діяльність з переробки олійних культур високий 02.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

253

ВП "Запорізька атомна 
електрична станція " ДП 

"Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом"

71504, Запорізька обл., м. 
Енергодар, вул. Промислова, 

буд. 133
19355964 Господарська діяльність з виробництва електроенергії високий 02.10.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

254
ФОП Табакова Наталія 

Володимирівна

Запорізька обл, Василівський 
район, смт Степногорськ, вул. 

Сухоіванівська, 5
3110817287

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 02.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

255
ФОП Черепанов Семен 

Михайлович

Запорізька обл, Василівський 
район, смт Степногорськ, вул. 

Молодіжна,2
3057001130

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 02.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000175  від 05.10.2017 р.                                   

256
ФОП Нечипуренко Ірина 

Іванівна

Запорізька обл, Василівський 
район, смт Степногорськ, вул. 

Молодіжна,2
2854215523

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 02.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

257
ФОП Сушинська Наталія 

Вікторівна

Запорізька обл, Василівський 
район, смт Степногорськ, вул. 

Молодіжна,3
2980802406

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 02.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
 магазин зачинено

258 ПрАТ «Азовкабель»

71101, Запорізька область
м. Бердянськ

вул.. Промислова, 2-і
31600918

Господарська діяльність з виробництва дерев’яного 
пакувального матеріалу

високий 03.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

259
ТОВ "Запорізький титано-

магнієвий комбінат"
м.Запоріжжя, вул.Теплична, 

б.18
38983006

Господарська діяльність з обігу об'єктів регулювання у 
карантинній та регульованій зонах. Експорт об'єктів 

регулювання.
високий 03.10.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

260
ТОВ "Запорізький завод 

кольорових сплавів"
Україна, Запоріжжя, 

Новобудов, 9
31549003

Господарська діяльність із закупівлі, зберігання, 
реалізації обєктів регулювання у карантинних та 

регульованих зонах
високий 03.10.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

261

Мелітопольська дослідна 
станція садівництва ім. М.Ф. 

Сидоренка Інституту 
садівництва НААН України

Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н., с-ще 
Фруктове, вул. Стара, буд.1

00415451

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 03.10.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

262 ТОВ "Ізопрофіль"
м.Запоріжжя, вул.Північне 

шосе, б.20Е
37648452

Господарська діяльність з експорту об'єктів 
регулювання.

високий 05.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



263 ТОВ «Токмак Агро»

71701
Запорізька обл.,м.Токмак. 

вул..Щави,84 31845237 Господарська діяльність із зберігання та відвантаження високий 09.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

264 ТОВ "Омела"
Запорізька обл, Василівський 
район, смт Степногорськ, вул. 

Молодіжна,2
23288475

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 09.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000182   від 11.10.2017р.                             

265
ФОП Поздняк О.І. готель 

"Буржуй"
Запорізька обл., с. Матвіївка, 

вул. Лесі Українки,33а
2833217028

Господарська діяльність з надання послуг тимчасового 
розміщення , готель

незначний 09.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000186 від 12.10.2017р.                                     

266
ФОП Ковш Олександр 

Сергійович
Запорізька обл., смт. 

Новомиколаївка, вул. Леніна,28
3122810117

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 09.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

267 ДП ДП Агросервіс 2000
69089, Запорізька обл. 

м.Запоріжжя вул.Зачиняєва.113
30757373

Господарська діяльність із закупівлі, зберігання, 
реалізації обєктів регулювання у карантинних та 

регульованих зонах
високий 10.10.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

268 ПСП Агрофірма  „Смірнова”

71147, Запорізька область
Бердянський район, с. 

Шевченкове,  Леніна, 1
  

03750368 Господарська діяльність з вирощування с/г продукції високий 11.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

269 ПАТ «Пологівський ОЕЗ»
70604 ,Запорізька область, 

м.Пологи, вул. Ломоносова, 36
00384147

Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 
карантинній та регульованій 

високий 12.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

270 ФОП Бутенко Юрій Юрійович
Запорізька обл., смт. 

Новомиколаївка, вул. Леніна,33
2647907690

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація меблів

високий 16.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000188 від 17.10.2017р.                                    

271
ФОП Лишенко Олесандр 

Іванович

Запорізька обл., смт. 
Новомиколаївка, вул. 

Янишева,87а
2323402417

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, автозапчастини

незначний 16.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000187 від 17.10.2017р.                                     

272
ФОП Безверхня Світлана 

Василівна

Запорізька обл., смт. 
Новомиколаївка, вул. 
Комсомольська,104

2432100205
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, парфумерно-косметичні 
високий 16.10.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

в період проведення перевірки магазин був 
зачинений

273
Готель "Сфінкс" ТОВ "Лідер-

Бокс"
м. Запоріжжя, вул. 40 річчя 

Перемоги,31
23283165

Господарська діяльність з надання послуг тимчасового 
розміщення , готель

незначний 16.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

274
ПП «Латус», агропродовольчий 

ринок

м. Запоріжжя, вул. Товариська, 
49

270-44-31
212-72-28

20470400
Господарська діяльність з надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

Високий 16.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000198 від 19.10.2017р.                                    

275 ТОВ "Татіс"
70560, Запорізька область, 

Оріхівський район, с. Мирне, 
вул. Василевська, 21

31575227
Господарська діяльність з утримання тварин і 
виробництва харчових продуктів - птахівниче 

господарство
Високий 17.10.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

акт №18 від30.10.2017 припис № 12 від 
30.10.2017



276
ТОВ "Омега" супермаркет 

"Варус"
Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Північнокільцева, б.10а
30982361

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах, 

непрподовольчі товари, побутова хімія, парфумерно-
косметичні товари

високий 17.10.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», акт №000018 від 
02.03.2017р.    

277 ТОВ «Терса»

70132, Запорізька обл.,  
Новомиколаївський р-н.,       с. 

Терсянка                         вул. 
Є.Карташова,49

03751184
Господарська діяльність з вирощування зернових та 

технічних культур
високий 17.10.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

278
ТОВ "Омега" супермаркет 

"Варус"
м. Запоріжжя, пр.Леніна,83/85 30982361

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 17.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

відділом ринкового та метрологічного нагляду 
Управління захисту споживачів було здійснено 
планову перевірку (акт перевірки №000032 від 

24.05.2017) 

280
Підприємство з іноземними 
інвестиціями "Амік Україна"

Запорізька обл., м.Василівка, 
вул.Ліхачова,2к

30603572
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 17.10.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000189 18.10.2017р.                                    

281 ПІІ "Білла-Україна" м. Запоріжжя, вул.Яценка,2 25288083
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари
високий 17.10.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

282
Фермерське господарство 

“Степове 2001”

Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, с. 

Новгородківка, вул. Садова, 28 
72370

31691984

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 17.10.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

283
ФОП Мироненко Сергій 

Олександрович
м. Запоріжжя, 

вул.Шевченко,146
2317008658

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 23.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

відділом ринкового та метрологічного нагляду 
Управління захисту споживачів було здійснено 
планову перевірку (акт перевірки №000079 від 

16.08.2017) 

284
ФОП Гурбанов Моллалі Азізбег 

Огли 
м. Запоріжжя, 

вул.Шевченко,241б
2268115538

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 23.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

відділом ринкового та метрологічного нагляду 
Управління захисту споживачів було здійснено 
планову перевірку (акт перевірки №000081 від 

06.09.2017) 

285
ФОП Глазков Євген 

Валерійович
м. Запоріжжя, 

вул.Шевченко,252
3035723298

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 30.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

відділом ринкового та метрологічного нагляду 
Управління захисту споживачів було здійснено 
планову перевірку (акт перевірки №000082 від 

12.09.2017) 

286
Готель "Сфінкс" ФОП 

Данилевський О.В.
м. Запоріжжя, вул. 40 річчя 

Перемоги,31
2167616251

Господарська діяльність з надання послуг тимчасового 
розміщення , готель

незначний 30.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000192 від 02.11.2017р.                                 

287
ФОП Юлтапова Людмила 

Афанасіївна
м. Запоріжжя, вул. 

Добролюбова,6
1843914480

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 30.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

відділом ринкового та метрологічного нагляду 
Управління захисту споживачів було здійснено 
планову перевірку (акт перевірки №000019 від 

16.05.2017) 

288
ФОП Кирейко Андрій 

Володимирович
м. Запоріжжя, вул. Горна,2 2598507678

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

високий 30.10.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює



289 ТОВ "Алекс"
Запорізька обл., Михайлівський 

р-н, с. Плодородне, вул. Рози 
Люксембург, 54

20492778

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 30.10.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

290

Таврійська філія ПрАТ «Райз 
Максимка»

Запорізька обл.. Токмацький р-
н. с.Таврія. вул.Радянська,19

26437065
Господарська діяльність з вирощування та реалізації 

насінневого матеріалу с/г культур
високий 01.11.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

291
ДПДГ “Ізвестія”Донецької 

ДСДС НААН України

72250 Запорізька область 
Веселівський р-н с.Широке 

,вул.Комсомольська,1
00853317

Господарська діяльність з насінництва та види 
господарської діяльності, нагляд (контроль) за 

дотриманням яких проводиться 
Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 

Положення про Державну службу України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

що затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 01.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

292
Комунальна установа 

"Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня", ЗОР 

69063, Запорізька обл., м. 
Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 

70-А
05498737 Господарська діяльність з медичної практики високий 01.11.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 20 від 10.11.2017р., припис № 14 від 
13.11.2017р. Акт № 000191 від 07.11.2017р.

294 ТОВ «Софіївка»

70113, Запорізька обл.,  
Новомиколаївський р-н.,
с. Софіївка  вул. Леніна,1

03751406
Господарська діяльність з вирощування зернових та 

технічних культур
високий 06.11.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

295
ФОП Філімонов Віталій 

Леонідович
м. Запоріжжя, вул. 

Анголенко,28
2773120559

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 06.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000199 від 09.11.2017р.                               

296
ФОП Мослем Вікторія 

Олександрівна
м. Запоріжжя, пр. Леніна,38 32100114860

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, парфумерно-косметичні 

високий 06.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

297
ФОП Біла людмила 

Володимирівна
м. Запоріжжя, вул. 

Моторобудівників,14
2024900101

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 06.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000198 від 09.11.2017р.                                    

298 ТОВ "АРТАГРОТРЕЙД"
69095, Україна, м.Запоріжжя, 

вул.Гоголя, б.159а, кв.42
39039978

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 07.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

299 ТОВ "АРТАГРОТРЕЙД"
м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 

б.159а, кв.42
39039978

Господарська діяльність з обігу об'єктів регулювання у 
карантинній та регульованій зонах. Експорт об'єктів 

регулювання.
високий 07.11.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



300 ПСП  Агрофірма „Шевченко”
71130, Запорізька область

Бердянський район, с. 
Берестове, вул. Мира, 176 –А    

03750405 Господарська діяльність з вирощування с/г продукції високий 09.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

301 ТОВ «НВО«АТЕ»

71101, Запорізька область
м. Бердянськ

вул.. Промислова, 2-г
13609211

Господарська діяльність з виробництва дерев’яного 
пакувального матеріалу

високий 10.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

302 ТзОВ "Окко-Схід" м.Запоріжжя, пр.Леніна,17в 37776078
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 10.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000209 від 20.11.2017р.                                            

303 ТзОВ "Окко-Схід"
м.Запоріжжя, вул.Героїв 

Сталінграда,4а
37776078

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація нафтопродуктів

високий 10.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000205 від 13.11.2017р.                                    

304 ТОВ "Восток"
м.Запоріжжя, 

вул.Першотравнева,2б
24812228

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація нафтопродуктів

високий 13.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000219 від 21.11.2017р.                                   

305 ТОВ "Восток" м.Запоріжжя, вул.Запорізька,3а 24812228
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 13.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000217 від 21.11.2017р.                                    

306 ФОП Іванов Валерій Павлович м. Запоріжжя, вул. Братьська,50 1443606091
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія
високий 13.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000222 від 14.11.2017р.                                  

307
ТОВ «Гурман-Люкс», 

агропродовольчий ринок

м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6а
286-07-96 33921008

Господарська діяльність з надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна
Високий 13.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

308
ФОП Демченко Євген 

Вікторович
м. Запоріжжя, 

вул.Північнокільцева,15
3177012938

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 13.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000196 від 13.11.2017р.                               

309 ТОВ "Восток" м.Запоріжжя, вул.Перемоги,74а 24812228
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 13.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000208 від 22.11.2017р.                                    

310
ДП "ДГ "Відродження" НААН 

України

Україна Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, с. 

Відродження, вул. Горького, 34 
72331

00724838

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

високий 13.11.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

311 ПАТ "Запоріжгаз" м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7 3345716 Господарська діяльність з надання послуг незначний 14.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000204 від 16.11.2017р.                                    

312 ТОВ "Запоріжгаз Збут" м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7 39587271 Господарська діяльність з надання послуг незначний 14.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000203 від 16.11.2017р.                                    

313 ТОВ "Зоря"
Запорізька обл., Вільнянський р-

н, с. Михайло-Лукашеве, вул. 
Космічна, 5

03750032

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 14.11.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



314 ТОВ "Продрезерв-Україна"
Запорізький район, 

с.Августинівка, вул. Леніна, 11е
35672525 Господарська діяльність з первинної переробки птиці Високий 15.11.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №27 від28.11.2017

315 ФГ "Тітан"
с. Новодніпровка, вул. 

Савушкіна,103 К-Дніпровський 
р-н, Запорізька обл.

24906627 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 15.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

316 ТОВ "Гора-Україна"
71701 м.Токмак. Вул 

К.Лібкнехта,81
31135941 Господарська діяльність з переробки с/г продукції високий 16.11.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

317
ТОВ "Ашан Україна 

Гіпермаркет"
Україна, м. Запоріжжя, 

вул.Запорізька, б.1б
35442481

Господарська діяльність із зберігання та обігу обєктів 
регулювання у карантинних та регульованих зонах

високий 20.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

318 ФГ "Чакан"
с. В.Знам'янка, пров. кривий,4 К-

Дніпровський р-н, Запорізька 
обл.

19270417 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 20.11.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

319
ФОП Колодій Віктор 

Васильович
м. Запоріжжя, вул.Тополіна,33 2414210576

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, парфумерно-косметичні 

високий 20.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

320
ФОП Бураджиєва Людмила 

Лемірівна
м. Запоріжжя,вул. Чарівна, 56 2111024227

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 20.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000207 від 20.11.2017р.             

321
ФОП Запорожець Наталія 

Михайлівна
м. Запоріжжя,вул. Чарівна, 56 2417410748

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 20.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

322
ТОВ "Ашан Україна 

Гіпермаркет"
м. Запоріжжя, вул.Запорізька,1б 35442481

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари, 

товари для дітей
високий 20.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000222 від 24.11.2017р.                                  

323 ПрАТ "Сонячне 2007"
Запорізька обл., Запорізький р-
н, с Малишівка Вул. Молодіжна 

,51  70412
25677850

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 20.11.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

324
ТОВ "Фоззі-Фуд"                м-н. 

"Сільпо"
м. Запоріжжя, бульв.Вінтера,30 32294926

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 21.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

325
ТОВ "Фоззі-Фуд"                м-н. 

"Сільпо"
м. Запоріжжя, вул.Бочарова,3 32294926

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 21.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

326 ТОВ "Альянс Холдинг
м.Запоріжжя, 

пр.Моторобудівників,55
34430873

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, реалізація нафтопродуктів

високий 23.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000220 від 23.11.2017р.                                  



327 ТОВ "Альянс Холдинг м.Запоріжжя, вул.Вороніна,2 34430873
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 23.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000221 від 23.11.2017р.                                 

328 ТОВ "Альянс Холдинг м.Запоріжжя, вул.Портова,1а 34430873
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 23.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000218 від 23.11.2017р.                                  

329 ФОП Компанєць Олена Іванівна
м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського,1
2816215746

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, будівельні матеріали

середній 27.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000224 від 30.11.2017р.                                  

330
ФОП Манько Тетяна 

Миколаївна
м. Запоріжжя, вул. 

Північнокільцева,10а
1595907042

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 27.11.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

331 ФОП Бакаліна Наталія Петрівна м. Запоріжжя, вул. Гоголя,32 2176320184
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 27.11.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000224 від 29.11.2017р.                                  

332 ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"
м. Запоріжжя, вул. 
Магістральна,100б

37821544
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 01.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

333 ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" м. Запоріжжя, вул. Чарівна,64а 37821544
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 01.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

334 ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" м. Запоріжжя, вул. Стартова,5б 37821544
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 01.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

335 ПАТ "Відрадненське"

юридична адреса: 70454, 
Запорізький район, с. Відрадне, 

вул. Перемоги, 3, фактична 
адреса:70454, Запорізький 

район, с. Відрадне, вул. 60р. 
ВЛКСМ, 2а, 2б

00852186
Господарська діяльність з утримання тварин та 
виробництва харчових продуктів - птахівниче 

господарство
Високий 04.12.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

акт № 65 від 15.12.2017 припис №18 від 
20.12.2017

336

ДП «Пологівське
лісомисливське
господарство»

70600 ,Запорізька область, 
м.Пологи, вул. Східна, 11

00991999
Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 

карантинній та регульованій 
високий 04.12.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

337
ТОВ "Оптімус Плюс" 

Оріхівське ПСП
Запорізька обл.м.Оріхів. 

Вул.Привокзальна ,44
35985278 Господарська діяльність із зберігання та відвантаження високий 04.12.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

338 ФГ “Таврія –4” 
 Веселівський р-н 

с.Братолюбівка вул.Східна 1-а
13632196 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 04.12.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

339 ФГ "Деметра"
с. Новодніпровка, вул. 

Радянська,131 К-Дніпровський 
р-н, Запорізька обл.

19268874 Господарська діяльність з вирощування с/г культур високий 04.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»



340

Командитне Товариство 
«Желєв С.С. і Компанія» 

Комиш - Зорянського 
елеватора»

Запорізька обл. Куйбишевський 
р-нсел.Комиш-Зоря, 

вул.Поштова, 70
00954225

Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 
карантинній та регульованій 

високий 04.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

341 ПП  Агрофірма „Промінь”

Бердянський район, 
с.Бердянське,  вул. 
Дзержинського, 8 08753275 Господарська діяльність з вирощування с/г продукції високий 04.12.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

342 ТОВ «Терра»

Новомиколаївський р-н.,  
смт.Новомиколаївка

вул. Українська,9
31380228

Господарська діяльність з вирощування зернових та 
технічних культур

високий 04.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

343
ФОП Мостіпан Тетяна 

Геннадіївна
м. Запоріжжя, вул. 
Дзержинського,2

3126511604
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, товари для дітей
високий 04.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

344 ФОП Марахова Інна Леонідівна
м. Запоріжжя,вул. Жуковського, 

32
2617619067

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, товари для дітей

високий 04.12.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

345 ФОП Біла Лариса Борисівна м. Запоріжжя, вул. Гоголя,37 2075415607
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, побутова хімія
високий 04.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

346
ТОВ "Незалежна аграрна 

індустрія"
м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 

65, 69089
23788841

Види господарської діяльності, нагляд (контроль) за 
дотриманням яких проводиться 

Держпродспоживслужбою, відповідно до п. 2 розділу 3 
Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня 2015 р. № 667

середній 04.12.2017
Відповідно до 

вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

347 ПСК "ВТП Універсал"
Україна, м. Запоріжжя, вул. 

Базова, 1
1751688

Господарська діяльність з виробництва та маркування 
дерев'яного пакувального матеріалу

високий 05.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

348
ПрАТ «Полтавський ХПП» 

Гуляйпільська дільниця»

70231,Запорізька обл., 
Гуляйпільський р-н, 

с.Залізничне, вул.Матросова, 2
05581898

Господарська діяльність з обігу об’єктів регулювання у 
карантинній та регульованій 

високий 05.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

349
ТОВ "Український рітейл" м-н. 

"Брусничка"
м. Запоріжжя, 

вул.Новокузнецька,12в
34604386

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 05.12.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000230 від 05.12.2017р.                                  

350
ТОВ "Український рітейл" м-н. 

"Брусничка"
м. Запоріжжя, пр.Леніна,148 34604386

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія, парфумерно-косметичні товари

високий 05.12.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000226 від 05.12.2017р.                                  



351
Троянівський виробничо-

структурний підрозділ ТОВ 
"Оптімус Плюс"

71151, Україна, Запорізька 
область, Бердянський район, с. 

Трояни, Шкільна 1
36726843

Господарська діяльність з обігу - Господарська 
діяльність з зберігання с/г продукції

високий 11.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

352 ПАТ "Мотор Січ"  
м.Запоріжжя, пр. 

Моторобудівників, 15
14307794

Господарська діяльність з бігу об'єктів регулювання у 
карантинній та регульованій зонах. Експорт об'єктів 

регулювання.
високий 11.12.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

353 ПП "Укрпалетсистем" м.Дніпрорудне, вул.Нижня,62 32285225
Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 

товари, реалізація нафтопродуктів
високий 11.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000233 від 12.12.2017р.                               

354
ФОП Дмитрів Катерина 

Вікторівна
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,65 3123518626

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 11.12.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000236 від 13.12.2017р.                               

355 ФОП Бєляєва Галина Федорівна
м. Запоріжжя, вул. 

Перемоги,79б
1798405869

Господарська діяльність з обігу - непрподовольчі 
товари, побутова хімія

високий 11.12.2017
Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

за вказаною адресою господарську діяльність 
не здійснює

356
Розважально-оздоровчий 

комплекс "Гранд Палас" ФОП 
Ревенко Г.Ф.

м. Запоріжжя, вул. Косигіна,15 1343203324
Господарська діяльність з надання послуг тимчасового 

розміщення , готель
незначний 11.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
акт №000240 від 14.12.2017р.                                  

357
ТОВ «Торг-сервіс», 

агропродовольчий ринок

м. Запоріжжя, вул. 
Новокузнецька, 6

271-89-88
23794020

 Господарська діяльність з надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна
Високий 11.12.2017

Відповідно 
до вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
 зачинено

358
Комунальна установа "Обласна 

клінічна богатопрофильна 
лікарня" ЗОР

69600, Запорізька обл., м. 
Запоріжжя,  Оріхівське шосе, 

буд. 10 
02006716 Господарська діяльність з медичної  практики високий 12.12.2017

відповідно до 
вимог

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Акт № 51 від 19.12.2017р., припис № 19 від 
20.12.2017р. Акт № 000229 від 20.12.2017р.

359
ПАТ "Запорізький 

металургійний комбінат 
"Запоріжсталь"

Україна, м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 72

00191224
Господарська діяльність з виробництва та маркування 

дерев'яного пакувального матеріалу
високий 13.12.2017

Відповідно до 
вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»

360
ДП "Бердянський морський 

торговельний порт"
71112, Запорізька обл., м. 

Бердянськ, вул. Горького, 13, 7
1125761

Господарська діяльність з складського господарства та 
організації перевезення вантажів

високий 18.12.2017
Відповідно до 

вимог 

Головне управління   
Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Мораторій на перевірки відповідно до Закону 
України від 03.11.2016 року № 1728-VIII  «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»


