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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про тимчасове припинення обігу харчових продуктів за порушення 

законодавства про харчові продукти 

 

 від  « 21»   березня 2019  р.                     м. Запоріжжя                               № _15_ 

 

 

Я,  Головний  державний  інспектор Запорізької області Шершнєв Віктор Пилипович_______ 
(прізвище, ім’я, по  батькові особи, яка  видала  розпорядження) 

за результатами  здійснення  позапланового заходу державного контролю у 

формі інспектування  ФОП Бондарь Євгенія Юрійовича (ідентифікаційний код 

3125523570, місцезнаходження суб’єкта господарювання  – 71774, Запорізька 

область, Токмацький район, с. Лагідне, вул. Нова, б. 7, кв. 15) стосовно 

додержання оператором ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими 

продуктами начальником Токмацького районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Левченком Ігорем 

Володимировичем головним спеціалістом відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Токмацького районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Шейко 

Іриною Володимирівною  фахівцем відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Токмацького районного управління 

Головногоуправління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Сікорською 

Ольгою Володимирівною в присутності фізичної особи - підприємця Бондарь 

Євгенія Юрійовича. 
(тип заходу - плановий або позаплановий; форма заходу – перевірка, ревізія, обстеження, огляд, тощо;найменування та 

місцезнаходження суб'єкта господарювання,  прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;посада, прізвище, ім’я 

та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід, прізвище, ім’я та по батькові 

інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу) 

Розглянувши: акт, складений за результатами проведення планового заходу 

державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних 

вимог щодо поводження з харчовими продуктами № 516/35 від 20 березня 2019 

року; записи засобу відеофіксації № 081801: 

081801_000000_20190320095349_0015_N; 

081801_000000_20190320095729_0016_N; 

081801_000000_20190320101545_0017_N; 
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081801_000000_20190320103343_0018_N; 

081801_000000_20190320105026_0019_N; 

081801_000000_20190320105530_0020_N; 

081801_000000_20190320111531_0021_N; 

Встановив,  що на потужності  ФОП Бондарь Євгенія Юрійовича. (заклад  громадського 

харчування, стаціонарна потужність  - харчоблок  Кіровської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів  Токмацької районної ради Запорізької області ), за адресою: вул. 

Центральна, буд.5, с. Лагідне, Токмацький район, Запорізька область 

здійснюється діяльність у сфері безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:  

1. Не заборонено прийняття об’єктів санітарних заходів, що використовуються 

для виробництва харчових продуктів, після переробки яких отриманий 

харчовий продукт є непридатним для споживання людиною;  про що свідчить 

прийом, використання та зберігання в холодильних і низькотемпературній 

камері харчоблоку  без наявності супровідних документів щодо походження, 

умов зберігання та використання гарантованих виробником, в т.ч. небезпечних 

харчових продуктів: 

-  ковбаса варена з м’яса птиці І сорту «Філейна», в охолодженому стані, 

виробництва Новожанівський м’ясокомбінат з датою кінцевого продажу, яка 

минула (до 14.03.2019 року), в кількості  три кілограми 300 гр.; 

- ковбаса варена «Мартадела» І сорту, в охолодженому стані,  виробництва 

Мелітопольський м’ясокомбінат з датою кінцевого продажу, яка минула (до 

19.03.2019 року), в кількості  один кілограм 400 гр.; 

- сосиски класичні І сорт, в охолодженому стані,  виробництва ПП 

«Продінкомпані Мар’янський м’ясокомбінат», без маркування виробника щодо 

дати виробництва або дати кінцевого продажу, в кількості  три кілограми 634гр.; 

-  заморожений фарш в вакуумній упаковці без маркування виробника, в т.ч., 

щодо дати виробництва або дати кінцевого продажу, видової належності та 

місця виробничих потужностей в кількості один кілограм 500гр.; 
(стислий  виклад обставин  та  посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) 

порушення) 

 зазначене несе загрозу для здоров’я людини і є порушенням  п. 1 ч. 1 ст. 49,  

Закону України  №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771. 
(вказати  пункти (статті) Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності  та якості харчових продуктів», 

«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про безпечність та гігієну кормів», «Про ветеринарну медицину» або 

інших актів законодавства про харчові продукти та корми) 

 

На підставі  ч.  9  ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V, п.  

3  ч.  4 ст.  11, ч. 1, 2  ст.  67   Закону України  «Про  державний контроль за дотриманням 

законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя  тварин»  від  18 травня 2017 року № 2042-VIII  у зв’язку з існуванням 

загрози для життя та/або здоров’я людини та/або тварин 

З О Б О В ’ Я З У Ю : 

1. Припинити  обіг харчових продуктів: 



-  ковбаса варена з м’яса птиці І сорту «Філейна», в охолодженому стані, 

виробництва Новожанівський м’ясокомбінат з датою кінцевого продажу, яка 

минула (до 14.03.2019 року), в кількості  три кілограми 300 гр.; 

- ковбаса варена «Мартадела» І сорту, в охолодженому стані,  виробництва 

Мелітопольський м’ясокомбінат з датою кінцевого продажу, яка минула (до 

19.03.2019 року), в кількості  один кілограм 400 гр.; 

- сосиски класичні І сорт, в охолодженому стані,  виробництва ПП 

«Продінкомпані Мар’янський м’ясокомбінат», без маркування виробника щодо 

дати виробництва або дати кінцевого продажу, в кількості  три кілограми 634гр.; 

-  заморожений фарш в вакуумній упаковці без маркування виробника, в т.ч., 

щодо дати виробництва або дати кінцевого продажу, видової належності та 

місця виробничих потужностей в кількості один кілограм 500гр.; 

які зберігаються в холодильних і низькотемпературній камері закладу громадського 

харчування  ФОП Бондарь Євгенія Юрійовича. (харчоблок Кіровської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів  Токмацької районної ради Запорізької 

області ), за адресою: вул. Центральна, буд.5, с. Лагідне, Токмацький район, 

Запорізька область,71774 
 (конкретний вид   господарської  діяльності, назва   та  адреса потужності (її частини),    найменування або 

прізвище, ім’я, по батькові  оператору  ринку,  найменування  харчового продукту ,  інших об’єктів санітарних 

заходів,  щодо  яких  застосовано    захід) 

на 10 робочих днів   з  22 березня 2019 року        до      04 квітня 2019 року 
 (дата, час, або інше)               (дата, час, або інше) 

 

 2. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідностей харчових продуктів: 

-  ковбаса варена з м’яса птиці І сорту «Філейна», в охолодженому стані, 

виробництва Новожанівський м’ясокомбінат з датою кінцевого продажу, яка 

минула (до 14.03.2019 року), в кількості  три кілограми 300 гр.; 

- ковбаса варена «Мартадела» І сорту, в охолодженому стані,  виробництва 

Мелітопольський м’ясокомбінат з датою кінцевого продажу, яка минула (до 

19.03.2019 року), в кількості  один кілограм 400 гр.; 

- сосиски класичні І сорт, в охолодженому стані,  виробництва ПП 

«Продінкомпані Мар’янський м’ясокомбінат», без маркування виробника щодо 

дати виробництва або дати кінцевого продажу, в кількості  три кілограми 634гр.; 

-  заморожений фарш в вакуумній упаковці без маркування виробника, в т.ч., 

щодо дати виробництва або дати кінцевого продажу, видової належності та 

місця виробничих потужностей в кількості один кілограм 500гр.; 

які зберігаються в холодильних і низькотемпературній камері закладу громадського 

харчування  ФОП Бондарь Євгенія Юрійовича. (харчоблок Кіровської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів  Токмацької районної ради Запорізької 

області ), за адресою: вул. Центральна, буд.5, с. Лагідне, Токмацький район, 

Запорізька область,71774 

 

3.  Відповідальність  за  виконання  розпорядження  покладається  на  

ФОП Бондарь Євгенія Юрійовича________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я по батькові) 



 

4.  Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження  прошу надати до     

Головного  управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за 

адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя,  105а  (в термін  до 04 квітня  2019   

року), копію повідомлення надати до Токмацького районного управління 

Головного управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області за 

адресою: вул. Степова, 4, м. Токмак, , Запорізька область, 71701. 

 

5. Це розпорядження  може бути оскаржено у адміністративному та судовому 

порядку у визначені законодавством строки. 

Оскарження розпорядження не припиняє його дії та не звільняє від обов’язку 

виконання його вимог. 

 

6.   Попереджаю, що невиконання  розпорядження  тягне  відповідальність  згідно  з  п. 18 ч. 1 

ст. 65 Закону України  «Про  державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти,  корми,  побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя  

тварин»  від  18 травня 2017 року № 2042-VIII. 

 

Головний державний інспектор, 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області                                В.П.Шершнев 

 

З розпорядженням ознайомлений(на) і один примірник отримав (ла) 

Керівник або уповноважена особа 

суб'єкта  господарювання______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(посада, П.І.Б.) 

„______”____________2018 р.                                 ___________________ 
 (дата   одержання)                                                                         (підпис)                                                                             

   

Копії розпорядження вручені (направлені):________________________________________ 

  

Розпорядження  від _____________  № _______  надіслано __________________ 

____________________________________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання) 

рекомендованим листом  від « _____»____________ 20____  року  № ________,   

 

квитанція від « _____» ___________ 20________   року  № __________________. 

 

Поштове повідомлення  про  вручення  суб'єкту  господарювання 

Розпорядження отримано   «_____» _______ 20__ року.  

 
Примітка. Запис здійснюється на примірнику Головного управління Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області  у разі відмови  суб'єкта господарювання особисто отримати 

Розпорядження. 


