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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Гоголя, 105 

А
,  м. Запоріжжя, 69002, тел.  228-04-64, 228-04-62, факс 228-04-64, 

http://gudpss-zp.gov.ua/, код ЄДРПОУ 40311343, e-mail:office@gudpss-zp.gov.ua 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів за 

порушення законодавства про харчові продукти 
 

від «10» червня 2019 р.         м. Запоріжжя     №25 

 

Я, Головний державний інспектор, Головний державний ветеринарний 

інспектор, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізької області Шершнєв Віктор Пилипович 
 ( прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала розпорядження) 

за результатами вивчення матеріалів щодо здійснення позапланового заходу 

державного контролю у формі інспектування на потужностях фізичної особи – 

підприємця Ващіліна Руслана Олеговича – ідентифікаційний код 2806715976, за 

місцем здійснення господарської діяльності – вул. Каховська, 4
Б
, м. Кам`янка - 

Дніпровська, Кам`янка - Дніпровський район, Запорізька область, 71300 

(потужність з переробки та зберігання рибних продуктів), проведеного  

заступником начальника управління – начальником відділу  державного контролю 

управління  безпечності  харчових продуктів та ветеринарної  медицини Головного  

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області  Щьокіним Олексієм 

Едуардовичем, заступником начальника управління, начальником відділу санітарно 

– епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Ананьєвою Оленою 

Леонідівною, начальником Кам’янсько - Дніпровського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Забігайло 

Оленою Володимирівною, головним спеціалістом відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Кам’янсько - Дніпровського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

Загруднім Леонідом Миколайовичем в присутності фізичної особи – підприємця 

Ващіліна Руслана Олеговича, стосовно додержання оператором ринку гігієнічних 

вимог щодо поводження з харчовими продуктами, 
(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 здійснюється захід; посада, прізвище, ім'я та по 

батькові особи органу державного нагляду(контролю), яка здійснює захід, прізвище ім'я та по батькові інших осіб, які взяли 

участь у здійсненні заходу) 

встановив, що на потужності (з переробки та зберігання рибних продуктів) 

фізичної особи – підприємця Ващіліна Руслана Олеговича, за адресою вул. 

Каховська, 4
Б
, м. Кам`янка - Дніпровська, Кам`янка - Дніпровський район, 

http://gudpss-zp.gov.ua/
mailto:office@gudpss-zp.gov.ua
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Запорізька область, 71300 - здійснюється діяльність у сфері безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів з порушенням вимог чинного 

законодавства, а саме: 

1. Записи про заходи, які вживаються для управління небезпечними 

факторами не ведуться та не зберігаються протягом трьох місяців після 

закінчення кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на 

маркуванні, а саме: 

записи в журналі вхідного контролю не співпадають з технологічними 

журналами та не відповідають фактичній кількості продукції, що є на залишку 

в складі готової продукції –  

- судак в’ялений в кількості 42кг, вироблений 15.05.2019р., а за 

технологічним журналом його було виготовлено – 10кг (виправлено на 70кг); 

- плотва в’ялена в кількості 28кг, вироблена 17.04.2019р., а за 

технологічним журналом її було виготовлено – 10кг; 

- бичок в’ялений в кількості 19,5кг, вироблений 06.03.2019р., а за 

технологічним журналом його було виготовлено – 10кг; 

- салака копчена в кількості 47кг, вироблена 29.05.2019р., а за 

технологічним журналом її було виготовлено – 10кг (виправлено на 70кг); 

прийнято і зберігається продукція тваринного(«анчоус» – 10,5 кг, «жовтий 

полосатик» - 11,506 кг, «кільця кальмару» – 8,5 кг, «кальмар павутинка» – 5,9 

кг, «кальмар по – шанхайські» – 6,38 кг, «кальмар стружка» – 5,12 кг, «крабова 

паличка» - 4,51 кг, «креветка стружка» - 11,0 кг, «тріска філе (спинка)» - 1,3 кг, 

«тунець стружка» - 11,9 кг, «тунець стружка з перцем» - 10,9 кг) та рослинного 

(«арахіс бекон» - 5,0 кг, «арахіс обсмажений солоний» - 3,8 кг, «арахіс сир» - 

8,8 кг, «горіх асорті» - 1,5 кг, «горіх бекон» - 3,0 кг, «горіх васбі» - 1,50 кг, 

«горіх сир» - 3,7 кг,) походження без маркування виробника, в т.ч. щодо дати 

виробництва, кінцевого терміну споживання та адреси виробничих 

потужностей загальною масою 114,87 кг; 

відбувається приймання сировини для виробництва харчових продуктів, 

перелік якої зазначено в п.7, без маркування виробника; 

чим порушено вимоги пп.1та 2 ч.5 ст.40 Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771 ( далі 

- ЗУ № 771); 

2.  Обладнання та інвентар не чисті та у разі потреби не продезінфіковані 

(не надані документи щодо проведення дезінфекції всього обладнання, яке 

задіяне у виробництві харчових продуктів на потужності); чищення та 

дезінфекція не здійснюються так, щоб забезпечити захист від появи ризику 

забруднення (не надано документи які підтверджують ефективність проведення 

цих заходів), чим порушено вимоги п.1 ч.1 ст.45 ЗУ № 771. 

3. В цеху встановлено технологічне обладнання (рибокоптильна камера 

КТД-50) без документів (відсутній висновок державної санітарно - 

епідеміологічної експертизи на обладнання). Рибокоптильна камера розміщена 

так, що унеможливлює чищення обладнання та навколишньої території, чим 

порушено вимоги п.2 та 3 ч.1 ст.45 ЗУ № 771. 

4. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства (рибокоптильна 

камера КТД-50). Відсутні документи що підтверджують державну повірку 
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термометрів в камерах зберігання сировини та готової рибної продукції,   

гігрометру психометричного для вимірів вологості та температурного режиму в 

складському приміщенні для зберігання солі ) , чим порушено вимоги ч.2 ст.45 

ЗУ № 771; 

5. На потужності допущений персонал, який не має відмітки про 

проходження медичного огляду (директор рибопереробного цеху Ващілін Р.О. 

технолог – Кайдашева С.В. робітник цеху – Лосєв Р.С. Не підтверджено 

відповідними записами в журналах про проходження  персоналом навчання з 

питань гігієни, чим порушено вимоги п.1 ч.1 ст.48 ЗУ № 771; 

6. Стан потужності та ведення документації свідчить про те, що персонал 

потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку (відсутня 

робоча програма, тематика семінарів, протоколи засідань, не встановлена 

періодичність такого навчання) , чим порушено вимоги п.2 ч.1 ст.48 ЗУ № 771; 

7. Не заборонено прийняття об’єктів санітарних заходів (крім живих 

тварин), що використовуються для виробництва харчових продуктів, після 

переробки яких отриманий харчовий продукт є непридатним для споживання 

людиною: 

- бичок в замороженому стані, розфасований по 10 кг, загальною масою 

730 кг без маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого 

терміну споживання та адреси виробничих потужностей; 

- лящ в замороженому стані, ваговий, загальною масою 444,6 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- плитка в замороженому стані, вагова, загальною масою 1246,8 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- товстолоб по 5-10кг в замороженому стані, ваговий, загальною масою 

404,2 кг без упаковки та маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, 

кінцевого терміну споживання та адреси виробничих потужностей; 

- чехонь в замороженому стані, вагова, загальною масою 71,1 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- сайра загальною вагою 30 кг, щодо якої не забезпечено простежуваності – 

не можливо ідентифікувати умови поставки (продажу або передачі), достатні 

для встановлення походження цього харчового продукту, адже згідно 

маркування вона - свіжоморожена нерозібрана, вироблена Union Development 

Frozen Foods Co.Ltd (Тайвань) 09/2018, імпортер ТОВ «ЗЕМЛЯНИКА» (49127, 

Україна, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7, +380675232226), а згідно наданої 

декларації виробника від 15.01.2019р. – морожена тихоокеанська сайра ціла, 

вироблена Union Development Frozen Foods Co.Ltd (Тайвань) 09/2018, 

отримувачем якої є ТОВ «Альбакор» (вул. Скворцова, 236, м. Запоріжжя, 

69106); 

чим порушено вимоги п.1 ч.1 ст.49 ЗУ № 771; 

8. Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужностях, 

утримуються в умовах, що не запобігають їх псуванню та забезпечують захист 
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від забруднення, а саме контроль за умовами зберігання здійснюється за 

допомогою вимірювальних приладів щодо яких відсутня інформація про 

калібрування, а відповідно достовірність їх показників; для зберігання 

сировини використовується низькотемпературна холодильна камера яка за 

розмірами та умовами розміщення сировини не відповідає вимогам 

встановлених законодавством, чим порушено вимоги п.2 ч.1 ст.49 ЗУ № 771; 

9. Докази дотримання температурного режиму при зберіганні сировини та 

готової рибної продукції не надано, а саме: контроль за умовами зберігання 

здійснюється за допомогою вимірювальних приладів щодо яких відсутня 

інформація про калібрування, а відповідно достовірності їх показників; 

документальне підтвердження фіксації показників температури в камерах для 

зберігання сировини та готової продукції надано лише за червень 2019року, 

чим порушено вимоги п.5 ч.1 ст.49 ЗУ № 771; 

10. Не надані документи (висновки державної санітарно - епідеміологічної 

експертизи)  на матеріали, які використовуються для пакування, включаючи 

первинне пакування, чим порушено вимоги п.1 ч.1 ст.50 ЗУ № 771; 

що є порушенням вимог ЗУ №771, а споживання таких продуктів харчування 

що зазначені вище, виготовлених і які зберігаються за описаних вище умов є 

небезпечним і загрожує здоров’ю людини, в т.ч. з-за відсутності інформації про 

дату кінцевого споживання, про уникнення негативних для здоров’я наслідків; 

з-за порушення умов виробництва та зберігання які можуть призвести до того 

що харчові продукти, які виготовлялись та зберігались за таких умов, будуть 

шкідливим для здоров’я та/або непридатним для споживання, а отже 

небезпечними, в т.ч. з-за можливості розвитку і збільшення кількості 

мікроорганізмів, які можуть бути умовно – патогенними, патогенними, 

хвороботворними. 
 (вказати пункти (статті)Закону 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 ветеринарну медицину», або інших актів законодавства про харчові  

На підставі ч.9 ст.7 Закону України  від 5 квітня 2007року №877-V «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, п.3 ч.4 

ст.11, ч.1, 2 ст. 67 Закону України від 18 травня 2017 року №2042-VIII «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», у 

зв'язку з існуванням загрози для здоров'я людини та з метою недопущення 

спричинення шкоди здоров’ю людей, 

 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Припинити обіг харчових продуктів: 

- судак в’ялений в кількості 42кг, вироблений ФОП Ващіліним Р.О., 

15.05.2019р., а за технологічним журналом його було виготовлено – 10кг 

(виправлено на 70кг); 

- плотва в’ялена в кількості 28кг, вироблена ФОП Ващіліним Р.О., 

17.04.2019р., а за технологічним журналом її було виготовлено – 10кг; 

- бичок в’ялений в кількості 19,5кг, вироблений ФОП Ващіліним Р.О., 

06.03.2019р., а за технологічним журналом його було виготовлено – 10кг; 
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- салака копчена в кількості 47кг, вироблена ФОП Ващіліним Р.О., 

29.05.2019р., а за технологічним журналом її було виготовлено – 10кг 

(виправлено на 70кг); 

- продукції тваринного(«анчоус» – 10,5 кг, «жовтий полосатик» - 11,506 кг, 

«кільця кальмару» – 8,5 кг, «кальмар павутинка» – 5,9 кг, «кальмар по – 

шанхайські» – 6,38 кг, «кальмар стружка» – 5,12 кг, «крабова паличка» - 4,51 

кг, «креветка стружка» - 11,0 кг, «тріска філе (спинка)» - 1,3 кг, «тунець 

стружка» - 11,9 кг, «тунець стружка з перцем» - 10,9 кг) та рослинного («арахіс 

бекон» - 5,0 кг, «арахіс обсмажений солоний» - 3,8 кг, «арахіс сир» - 8,8 кг, 

«горіх асорті» - 1,5 кг, «горіх бекон» - 3,0 кг, «горіх васбі» - 1,50 кг, «горіх сир» 

- 3,7 кг,) походження без маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, 

кінцевого терміну споживання та адреси виробничих потужностей загальною 

масою 114,87 кг; 

- бичок в замороженому стані, розфасований по 10 кг, загальною масою 

730 кг без маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого 

терміну споживання та адреси виробничих потужностей; 

- лящ в замороженому стані, ваговий, загальною масою 444,6 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- плитка в замороженому стані, вагова, загальною масою 1246,8 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- товстолоб по 5-10кг в замороженому стані, ваговий, загальною масою 

404,2 кг без упаковки та маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, 

кінцевого терміну споживання та адреси виробничих потужностей; 

- чехонь в замороженому стані, вагова, загальною масою 71,1 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- сайра загальною вагою 30 кг, щодо якої не забезпечено простежуваності – 

не можливо ідентифікувати умови поставки (продажу або передачі), достатні 

для встановлення походження цього харчового продукту, адже згідно 

маркування вона - свіжоморожена нерозібрана, вироблена Union Development 

Frozen Foods Co.Ltd (Тайвань) 09/2018, імпортер ТОВ «ЗЕМЛЯНИКА» (49127, 

Україна, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7, +380675232226), а згідно наданої 

декларації виробника від 15.01.2019р. – морожена тихоокеанська сайра ціла, 

вироблена Union Development Frozen Foods Co.Ltd (Тайвань) 09/2018, 

отримувачем якої є ТОВ «Альбакор» (вул. Скворцова, 236, м. Запоріжжя, 

69106); 

які зберігаються в холодильних та морозильних камерах ФОП Ващіліним Р.О. 

за адресою: вул. Каховська, 4
Б
, м. Кам`янка - Дніпровська, Кам`янка - 

Дніпровський район, Запорізька область, 71300 

(конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім'я та по 
батькові оператора ринку, найменування харчового продукту або інших санітарних заходів) 

на 10 робочих днів з 10 червня 2019року згідно затвердженого графіку  
                                        (дата, час, або інше)                         ( дата, час, або інше)      

роботи потужності з переробки та зберігання рибних продуктів ФОП 
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Ващіліна Р.О.. 

2.Припинити обіг харчових продуктів з використанням праці персоналу – 

директора рибопереробного цеху Ващіліна Р.О. технолога – Кайдашевої С.В. 

робітника цеху – Лосєва Р.С. щодо яких немає відомостей (записи в 

підтверджуючих документах) про відсутність протипоказань при поводженні з 

харчовими продуктами; 
(конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім'я 

та по батькові оператора ринку, найменування харчового продукту або інших санітарних заходів) 

на 10 робочих днів з 10 червня 2019року згідно затвердженого графіку  
                                        (дата, час, або інше)                         ( дата, час, або інше)      

роботи потужності з переробки та зберігання рибних продуктів ФОП 

Ващіліна Р.О.. 
 

3.Припинити виробництво харчових продуктів з використанням потужності 

рибокоптильного цеху за адресою: вул. Каховська, 4
Б
, м. Кам`янка - Дніпровська, 

Кам`янка - Дніпровський район, Запорізька область, 71300; 
(конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім'я 

та по батькові оператора ринку, найменування харчового продукту або інших санітарних заходів) 

на 10 робочих днів з 10 червня 2019року згідно затвердженого графіку  
                                        (дата, час, або інше)                         ( дата, час, або інше)      

роботи потужності з переробки та зберігання рибних продуктів ФОП 

Ващіліна Р.В. 

4. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення невідповідностей 

зазначених вище харчових продуктів: 

- судак в’ялений в кількості 42кг, вироблений ФОП Ващіліним Р.О., 

15.05.2019р., а за технологічним журналом його було виготовлено – 10кг 

(виправлено на 70кг); 

- плотва в’ялена в кількості 28кг, вироблена ФОП Ващіліним Р.О., 

17.04.2019р., а за технологічним журналом її було виготовлено – 10кг; 

- бичок в’ялений в кількості 19,5кг, вироблений ФОП Ващіліним Р.О., 

06.03.2019р., а за технологічним журналом його було виготовлено – 10кг; 

- салака копчена в кількості 47кг, вироблена ФОП Ващіліним Р.О., 

29.05.2019р., а за технологічним журналом її було виготовлено – 10кг 

(виправлено на 70кг); 

- продукції тваринного(«анчоус» – 10,5 кг, «жовтий полосатик» - 11,506 кг, 

«кільця кальмару» – 8,5 кг, «кальмар павутинка» – 5,9 кг, «кальмар по – 

шанхайські» – 6,38 кг, «кальмар стружка» – 5,12 кг, «крабова паличка» - 4,51 

кг, «креветка стружка» - 11,0 кг, «тріска філе (спинка)» - 1,3 кг, «тунець 

стружка» - 11,9 кг, «тунець стружка з перцем» - 10,9 кг) та рослинного («арахіс 

бекон» - 5,0 кг, «арахіс обсмажений солоний» - 3,8 кг, «арахіс сир» - 8,8 кг, 

«горіх асорті» - 1,5 кг, «горіх бекон» - 3,0 кг, «горіх васбі» - 1,50 кг, «горіх сир» 

- 3,7 кг,) походження без маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, 

кінцевого терміну споживання та адреси виробничих потужностей загальною 

масою 114,87 кг; 

- бичок в замороженому стані, розфасований по 10 кг, загальною масою 

730 кг без маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого 

терміну споживання та адреси виробничих потужностей; 
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- лящ в замороженому стані, ваговий, загальною масою 444,6 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- плитка в замороженому стані, вагова, загальною масою 1246,8 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- товстолоб по 5-10кг в замороженому стані, ваговий, загальною масою 

404,2 кг без упаковки та маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, 

кінцевого терміну споживання та адреси виробничих потужностей; 

- чехонь в замороженому стані, вагова, загальною масою 71,1 кг без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну 

споживання та адреси виробничих потужностей; 

- сайра загальною вагою 30 кг, щодо якої не забезпечено простежуваності – 

не можливо ідентифікувати умови поставки (продажу або передачі), достатні 

для встановлення походження цього харчового продукту, адже згідно 

маркування вона - свіжоморожена нерозібрана, вироблена Union Development 

Frozen Foods Co.Ltd (Тайвань) 09/2018, імпортер ТОВ «ЗЕМЛЯНИКА» (49127, 

Україна, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7, +380675232226), а згідно наданої 

декларації виробника від 15.01.2019р. – морожена тихоокеанська сайра ціла, 

вироблена Union Development Frozen Foods Co.Ltd (Тайвань) 09/2018, 

отримувачем якої є ТОВ «Альбакор» (вул. Скворцова, 236, м. Запоріжжя, 

69106); 

які зберігаються в холодильних та морозильних камерах ФОП Ващіліним Р.О. за 

адресою: вул. Каховська, 4
Б
, м. Кам`янка - Дніпровська, Кам`янка - Дніпровський 

район, Запорізька область, 71300 

5. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо надання відомостей про 

відсутність протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами у 

директора рибопереробного цеху Ващіліна Р.О. технолога – Кайдашевої С.В. 

робітника цеху – Лосєва Р.С. 

6. У зазначений вище період часу, вжити заходів щодо приведення умов 

виробництва, зберігання та обігу харчових продуктів на потужності 

рибокоптильного цеху за адресою: вул. Каховська, 4
Б
, м. Кам`янка - Дніпровська, 

Кам`янка - Дніпровський район, Запорізька область, 71300 у відповідність до 

вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових 

продуктів. 

7. Оператор ринку має право відновити виробництво та обіг харчових продуктів 

на підставах, визначених в пп. 1-4 ч.4 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. 

8. Відповідальність за виконання розпорядження покладається на фізичну особу 

– підприємця Ващіліна Руслана Олеговича – ідентифікаційний код 2806715976. 
(посада, прізвище ім'я та по батькові) 

9. Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження та засвідчений 

згідно вимог законодавства графік роботи потужності ФОП Ващіліна Р.О. з 



8 

 

переробки та зберігання рибних продуктів, що розташована по вул. Каховська, 

4
Б
, м. Кам`янка - Дніпровська, Кам`янка - Дніпровського району, Запорізької 

область, 71300 прошу надати до Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області за адресою:  вул. Гоголя, 105 
А
,  

м. Запоріжжя, 69002, в термін до 24 червня 2019 року. Копію повідомлення 

надати до Кам’янко - Дніпровського районного управління Головного 

управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області за адресою: вул. 

Маяковського, 71 , м. Кам’янка - Дніпровська, Кам’янко - Дніпровський район, 

Запорізька область, 71304.. 

10. 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. 

11. Попереджаю, що невиконання розпорядження тягне відповідальність згідно 

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 

 

Керівник або уповноважена особа  

(представник) суб'єкта господарювання ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (посада, прізвище ім'я та по батькові) 

«_____»  _________  2019 р.                                                  _______________ 
      (дата одержання)    (підпис) 

7. Копії розпорядження вручені (направлені):___________________________ 

 

 

Головний державний інспектор,  

Головний державний ветеринарний інспектор,  

начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби в  

Запорізькій області                     _____________________        В.П. Шершнєв 
                                                                      (підпис) 

 


