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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. (044) 279-12-70, факс 279-48-83 

web: www.consumer.gov.ua. код ЄДРПОУ 39924774, e-mail: info@www.consumer.gov.ua. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Гоголя, 105а, 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/або обігу харчових продуктів 

та/або кормів за порушення законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоровя та благополуччя 

тварин. 

07 грудня 2018р.                            м. Запоріжжя                                             № 17 

Я, Головний державний інспектор, начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області Шершнєв Віктор Пилипович, 
                             (прізвище, ім’я по батькові особи, яка видала розпорядження) 

за результатами здійснення планового заходу державного контролю у формі 

інспектування ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія» (код ЕДРПОУ 

37310549), що проводився 03-07.12.2018р. за місцем здійснення господарської 

діяльності суб’єкта господарювання – провул. Сонячний, будинок 5
А
, с. 

Хортиця, Запорізький район, Запорізька область, 70417) стосовно додержання 

оператором ринку вимог щодо поводження з харчовими продуктами, 

заступником начальника управління – начальником відділу державного 

контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

Щьокіним Олексієм Едуардовичем, начальником відділу безпечності харчових 

продуктів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

Івановим Андрієм Вікторовичем, начальником Запорізького районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області Шостаком Віктором Леонідовичем директора виробництва лікеро – 

горілчаних напоїв ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія»Димитрова 

Сергія Вячеславовича 
(тип заходу – плановий або позаплановий: форма заходу – перевірка, ревізія, обстеження, огляд, тощо; найменування та 

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

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

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

інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу) 

Встановив, що ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія», здійснює 

господарську діяльність за адресою: провул. Сонячний, будинок 5
А
, с. Хортиця, 

Запорізький район, Запорізька область, 70417, в процесі якої порушені вимоги 
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чинного законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів, а саме: 

1. Не вживаються заходи, а відповідно і відсутні записи для управління 

небезпечними факторами, які повинні вестися та зберігатися протягом трьох 

місяців після закінчення кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної 

на маркуванні; 

Здійснюється 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, зберігання і використання від ФОП Красилець Г.Ж. 

меду бджолиного натурального, меду бджолиного гречаного щодо якого 

відсутня інформація про: 

- походження - адреса потужностей виробництва та назва виробника,  

- показники якості та безпеки - під час інспектування на весь мед (гречаний, 

партія прийнята під № 2018101129 – 314,3 кг.; гречаний, партія прийнята під № 

201711210003 – 75,2 кг.; натуральний, партія прийнята під № 201810100004 – 

45,26 кг.; натуральний, партія прийнята під № 2018101128 – 1129,2 кг.) який 

зберігався в складських приміщеннях ТОВ «Українська Дистрибуційна 

Компанія», за адресою: провул. Сонячний, будинок 5
А
, с. Хортиця, Запорізький 

район, Запорізька область, 70417, надано надано лише експертний висновок № 

002396 п/17 від 17.11.2017р. щодо дослідження партій меду вагою – 1100 

(гречаний)кг та 980 (мед різнотрав’я)кг., при цьому від ФОП Красильця К.Ж. з 

17.11.2017р. було прийнято мед загальною вагою – понад 2080кг.; 

2. На потужності допускається персонал (цех розливу №1 – Ковтун.С; 

Кружилов Ю.; Рибалка В., Чуркин Е., Подгаєцький С., Дмитриченко А., 

Звирько О., Васильченко О., Шепель О. Найденова К. Тимченко, Кистрина М.; 

цех розливу №2 – Борець Д., Буйний, Погорелець К., Маринчак І., Залисська А. 

Сивоконь В.), щодо якого немає відомостей про відсутність протипоказань 

щодо поводження з харчовими продуктами та проходження ним (цех розливу 

№2 – Борець Д., Буйний, Залисська А.) у ТОВ «Українська Дистрибуційна 

Компанія» навчання з питань гігієни персоналу, що підтверджувалось би 

відповідними записами оператора ринку ; 

що відображено в акті, складеному за результатами проведення планового 

заходу державного контролю стосовно додержання оператором ринку 

гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами №1869/02 від 07 

грудня 2018 року. 
(стислий виклад обставин та посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду порушення) 

зазначене є порушенням п.1, частини 5, статті 40; п.1, частини 1, статті 48; п.1, 

частини 1, статті 49 Закону України №771 «Про основні принципи та вимоги 

щодо безпечності та якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997р._ 
(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, побчні 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 від 5 квітня 2007 року №877-V «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
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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 життя та/або здоров’я 

людини та/або тварин 

З О Б О В’Я З У Ю: 

1. Припинити обіг харчових продуктів:  

меду (гречаний, партія прийнята під № 2018101129 – 314,3 кг.; гречаний, партія 

прийнята під № 201711210003 – 75,2 кг.; натуральний, партія прийнята під № 

201810100004 – 45,26 кг.; натуральний, партія прийнята під № 2018101128 – 

1129,2 кг.) який зберігається в складських приміщеннях ТОВ «Українська 

Дистрибуційна Компанія», за адресою: провул. Сонячний, будинок 5
А
, с. 

Хортиця, Запорізький район, Запорізька область, 70417; згідно маркування 

зібраний у серпні 2017р.і постачальником якого є Красилець Г.Ж. 
 (конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім’я по 

батькові оператора ринку, найменування харчового продукту, інших об’эктыв санытарних заходів, щодо яких 

застосовано захід) 

З 07 грудня 2018 року  на 10 робочих днів (до 20 грудня 2018р.)_______ 
(дата,час або інше)                                                           (дата, час або інше) 

2. Припинити виробництво харчових продуктів:  

з використанням праці персоналу (цех розливу №1 – Ковтун.С; Кружилов Ю.; 

Рибалка В., Чуркин Е., Подгаєцький С., Дмитриченко А., Звирько О., 

Васильченко О., Шепель О. Найденова К. Тимченко, Кистрина М.; цех розливу 

№2 – Борець Д., Буйний, Погорелець К., Маринчак І., Залисська А. Сивоконь 

В.), щодо якого немає відомостей про відсутність протипоказань щодо 

поводження з харчовими продуктами та проходження ним (цех розливу №2 – 

Борець Д., Буйний, Залисська А.) у ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія» 

навчання з питань гігієни персоналу, 
 (конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім’я по 

батькові оператора ринку, найменування харчового продукту, інших об’эктыв санытарних заходів, щодо яких 

застосовано захід) 

З 07 грудня 2018 року  на 10 робочих днів (до 20 грудня 2018р.)_______ 
(дата,час або інше)                                                           (дата, час або інше) 

 

3. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідності харчового продукту - меду (гречаний, партія прийнята під № 

2018101129 – 314,3 кг.; гречаний, партія прийнята під № 201711210003 – 75,2 

кг.; натуральний, партія прийнята під № 201810100004 – 45,26 кг.; натуральний, 

партія прийнята під № 2018101128 – 1129,2 кг.) який зберігається в складських 

приміщеннях ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія», за адресою: провул. 

Сонячний, будинок 5
А
, с. Хортиця, Запорізький район, Запорізька область, 

70417; згідно маркування зібраний у серпні 2017р.і постачальником якого є 

Красилець Г.Ж.. 

4. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо надання відомостей 

про відсутність протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами (цех 

розливу №1 – Ковтун.С; Кружилов Ю.; Рибалка В., Чуркин Е., Подгаєцький С., 

Дмитриченко А., Звирько О., Васильченко О., Шепель О. Найденова К. 

Тимченко, Кистрина М.; цех розливу №2 – Борець Д., Буйний, Погорелець К., 
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Маринчак І., Залисська А. Сивоконь В.) та проходження персоналом ТОВ 

«Українська Дистрибуційна Компанія» (цех розливу №2 – Борець Д., Буйний, 

Залисська А.) навчання з питань гігієни персоналу. 

5. Відповідальність за виконанням розпорядження покладається на 

ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія» в особі директора виробництва 

лікеро-горілчаних напоїв – Димитрова Сергія В'ячеславовича 
(посада, прізвище, ім’я по батькові) 

6. Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження прошу 

надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 105-а (копія – Запорізьке районне 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області за адресою:, вул. Шушенська, 88, м. Запоріжжя, Запорізької області) в 

термін до 21 грудня 2018 року. 

7. Це розпорядження може бути оскаржене в адміністративному та 

судовому порядку у визначені законодавством строки. 

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

виконання його вимог. 

8. Попереджаю, що невиконання розпорядження тягне відповідальність 

згідно з п. 18 ч. 1 ст. 65 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». 

 

 

Головний державний інспектор, 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в запорізькій області                                 В.П. Шершнєв 
 

 

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

Керівник або уповноважена особа 

Суб’єкта господарювання_____________________________________________ 

      (посада, ПІБ) 

Копії розпорядження вручені (направлені):_______________________________ 

Розпорядження від _____________№__________надіслано_____________ 

Рекомендованим листом від «____» ______________20____року №________, 

Квитанція від «____»______________20________ року № ____________ 

Поштове повідомлення про вручення суб’єкту господарювання Розпорядження  

Отримано «____»_____________20________року. 
 


