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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 обігу харчових продуктів за 

порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров᾽я та благополуччя тварин. 

12 вересня 2019                            м. Запоріжжя                                            № 35 

 

Я, Головний державний інспектор, начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізької області Шершнєв Віктор Пилипович за 

результатами вивчення матеріалів щодо здійснення планового заходу  
( прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала розпорядження) 

державного контролю у формі інспектування, який фактично проводився 10 – 

11.09.2019р. згідно наказу Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області від 29.08.2019р. № 1300, направлення Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 29.08.2019р. 

№1608, на потужностях фізичної особи – підприємця  Нікітюк Раїси 

Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2153515582), за місцем здійснення господарської діяльності суб’єкта 

господарювання – вул. Миру,  будинок 2-а, м. Вільнянськ, Вільнянський район, 

Запорізька область, 70002 (заклад громадського харчування (стаціонарна 

потужність) - їдальня «Ольвія»), заступником начальника управління-

начальником відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Вільнянського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області Хоменком Станіславом 

Анатолійовичем, провідним спеціалістом відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Вільнянського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

Бабіковою Ольгою Григорівною, в присутності фізичної особи-підприємця - 

Нікітюк Раїси Миколаївни, стосовно додержання оператором ринку 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 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) 

http://www.consumer.gov.ua/
http://www.consumer.gov.ua/
http://gudpss-zp.gov.ua/
mailto:office@gudpss-zp.gov.ua


2 
 

Встановив, на потужностях фізичної особи – підприємця  Нікітюк Раїси 

Миколаївни (заклад громадського харчування (стаціонарна потужність) - 

їдальня «Ольвія»), за адресою: вул. Миру, будинок 2-а, м. Вільнянськ, 

Вільнянський район, Запорізька область, 70002, – здійснюється діяльність у 

сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів з 

порушеннями вимог чинного законодавства, а саме: 

 

1. Потужність не підтримується в чистоті та у робочому стані, а саме: стеля 

в хлібному цеху, вікна у всіх приміщеннях брудні, на підлозі цеху для варіння 

та на робочих столах м'ясо-рибного цеху знаходяться картонні коробки; не 

проводиться ретельне прибирання усіх приміщень потужності - підмітання 

вологим способом і миття підлоги, протирання меблів, підвіконь, холодильного 

обладнання від пилу та бруду, дезінфекція раковин та унітазів (деззасоби 

відсутні). Інвентар для прибирання цехів потужності промаркований не в 

повному обсязі, зберігається не впорядковано, не закріплений за кожним 

відділом; туалет для персоналу в неробочому стані -  не працює змивний бачок; 

прибиральний інвентар для туалету персоналу не має відповідного сигнального 

маркування; в робочих цехах не виділено марковані ємкості з кришками для 

зберігання твердих побутових відходів; відсутнє документальне (включаючи 

контроль якості і ефективності проведення) та фактичне підтвердження 

щомісячного закриття потужності і проведення санітарного дня з генеральним 

прибиранням; в коморі для зберігання сипучих харчових продуктів стіни 

уражені пліснявою, чим порушено вимоги п. 1 ч.1 статті 41 Закону України 

«Про основні принципи до безпечності та якості харчових продуктів»  №771 

(далі - ЗУ № 771). 
2. Не забезпечується належне утримання приміщення для сипучих харчових 

продуктів, цеху для варіння, приміщення для первинної обробки м’яса та риби 

(захаращені склотарою, картонними коробками, іншими предметами та 

зайвими речами), не ведеться боротьба із шкідниками на потужності (відсутній 

моніторинг, договір на проведення дератизації  та акт виконаних робіт); не 

проводиться контроль за температурними  параметрами зберігання харчових 

продуктів (відсутні термометри в приміщеннях для сипучих харчових 

продуктів, в овочевому цеху, в холодильному та морозильному обладнанні); в 

м'ясо-рибному цеху для первинної обробки не працює змішувач води на 

раковині для миття риби та м’яса; на потужності відсутнє розмежування 

робочих зон з виділенням окремого інвентарю та обладнання, з яким 

контактують харчові продукти; не передбачено роздільне оброблення сирих та 

готових продуктів (на столі для м’яса сирого знаходиться коробка з маслом, 

маргарином та в тарілці готова страва – ікра баклажанна); в м’ясо-рибному 

цеху для первинної обробки використовується один стіл та одна мийна ванна як 

для м’яса сирого, так і для риби сирої,  чим порушено вимоги п. 2 ч.1  статті 41 

ЗУ № 771 

3. Люмінесцентні лампи в робочих цехах потужності без захисної арматури, 

чим порушено вимоги п. 4 ч.1  статті 41 ЗУ № 771 
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4. Виробничий стіл для виготовлення виробів із борошна в цеху для варіння 

утримується в пошкодженому стані, не чиститься та не дезінфікується 

(поверхня столу в олії, брудна, липка), поверхня столу не придатна для миття 

та дезінфекції (виготовлена з дерева має тріщини, нерівності), чим порушено 

вимоги п.5 ч.1  статті 42 ЗУ № 771 

5. Обладнання та інвентар, що контактують з харчовими продуктами  не 

миються належним чином (брудні пластмасові тарілки для овочів сирих, ножі, 

дощечки для нарізання овочів, хліба) та не дезінфікуються. Ножі, дощечки, 

ємкості для перших, других страв, для овочів не мають відповідного 

маркування, що несе загрозу перехресного забруднення готових страв від 

сирих, чим порушено вимоги п.п. 1,2 ч.1  

статті 45 ЗУ № 771 

6. Обладнання та інвентар не розміщені так, що є можливість чищення 

обладнання та навколишньої території (комора для сипучих харчових 

продуктів захаращена коробками, склотарою, будівельними матеріалами, 

старим одягом; мішки з цукром та борошном розміщено впритул до стіни), чим 

порушено вимоги п.3 ч.1 статті 45 ЗУ № 771 

7. Термометри в холодильній камері для м’яса та риби, яка розміщена в 

м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, не повірені, що не гарантує 

достовірність показників температури, чим порушено вимоги ч.2  статті 45 ЗУ 

№ 771 

8. Персонал потужності не проходить навчання з питань гігієни та навчання 

щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів (відповідні 

записи відсутні), чим порушено вимоги п.п. 1,2 ч.1  статті 48 ЗУ № 771 

9. 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 наступних харчових продуктів: 

- м'ясо яловичини заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості два кілограми 00 гр.; 

- філе куряче заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості два кілограми 130 гр.; 

- сало свиняче заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості три кілограми 90 гр.; 
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- гомілка куряча заморожена, яка виявлена в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості сім кілограм 270 гр.; 

- печінка свиняча заморожена, яка виявлена в морозильній камері , яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості один кілограм 290 гр.; 

- філе сома заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка розміщена 

в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування виробника, в т.ч. 

щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання видової належності, та 

місця виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості три 

кілограма 00 гр.; 

- м'ясо свинини заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, видової належності та місця 

виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості чотири 

кілограма 100 гр.; 

- кістки свинячі обрізні заморожені, які виявлені в морозильній камері , яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, в кількості тринадцять 

кілограм 880 гр.; 

- риба хек заморожена, яка виявлена в морозильній камері, яка розміщена в 

м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування виробника, в т.ч. 

щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання видової належності, та 

місця виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості 

дванадцять кілограм 815 гр.; 

- продукт томатний «Домашній» Королівський смак 15%, який виявлений в 

коморі для зберігання сипучих продуктів, виробник «ПП Віктор і К» м. 

Світловодськ з простроченим терміном (вжити до 21.07.2018 року) в кількості 2 

банки (960 гр.), чим порушено вимоги п. 1 ч.1 статті 49 ЗУ №771  

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

не утримуються в умовах, що запобігають їх псуванню та забезпечують захист 

від забруднення, а саме: за відсутності документального підтвердження 

безперервності температурних умов зберігання - вимірювання температурного 

режиму на всіх етапах обігу харчових продуктів  – не проводиться ( відсутні 

термометри в 3-х холодильних камерах для фруктів та овочів, в морозильній 

камері для риби), або проводиться некаліброваними вимірювальними засобами 

(2 холодильні камери м’ясо-рибного цеху), що не виключає ризику 

недотримання такого режиму або його порушення, чим порушено вимоги п.2 

ч.1 статті 49 ЗУ № 771 
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11.  Харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях 

виробництва, переробки та обігу: не дотримується правило товарного сусідства 

- філе риби мороженої  зберігається в одній ємкості з гомілками курячими в 

холодильній камері, яка розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної 

обробки;  ікра баклажанна на одній полиці холодильної камери,  яка розміщена 

в м'ясо-рибному цеху для первинної обробки, з м’ясом сирим курячим; 5 

тарілок фаршу без маркування дати та годин приготування, які заходяться в 

охолодженому стані в холодильній камері, яка розміщена в м'ясо-рибному цеху 

для первинної обробки, чим порушено вимоги п.3 ч.1  статті 49 ЗУ № 771 

12.  Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами 

(відсутній моніторинг, договори, акти виконаних робіт), чим порушено вимоги 

п.4 ч. 1 статті 49 ЗУ № 771 

13.  Температурний режим, який унеможливлює розмноження 

мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується., а саме:  відсутнє 

документальне підтвердження безперервності температурних умов зберігання - 

вимірювання температурного режиму на всіх етапах обігу харчових продуктів  

– не проводиться (відсутні термометри в 3-х холодильних камерах для фруктів 

та овочів, в морозильній камері для риби), або проводиться некаліброваними 

вимірювальними засобами (2 холодильні камери м’ясо-рибного цеху), що не 

виключає ризику недотримання такого режиму або його, чим порушено вимоги 

п. 5 ч.1  статті 49 ЗУ № 771 

14.  Відсутні умови для розморожування харчових продуктів так, щоб 

мінімізувати ризик розмноження в них патогенних мікроорганізмів; під час 

розморожування в мийній ванні  в м'ясо-рибному цеху для первинної обробки 

м'яса замороженого в мисці накопичується рідина, яка є середовищем для 

розмноження мікроорганізмів, в т.ч. патогенних, чим порушено вимоги п. 8 ч.1  

статті 49 ЗУ № 771 

15.  Небезпечні та неїстівні речовини,  не маркуються та не зберігаються в 

окремих безпечних контейнерах, а саме: для зберігання миючих та 

дезінфікуючих засобів відсутній промаркірований посуд і спеціально виділені 

місця чим порушено вимоги п.9 ч.1  статті 49 ЗУ № 771 

що зафіксовано матеріалами відео фіксації планового заходу державного 

контролю від 10.09.2019 року – відео файли  

080501_ 000000_20190910085854_0002_N 

080501_ 000000_20190910091855_0003_N 

080501_ 000000_20190910093856_0004_N 

080501_ 000000_20190910095856_0005_N 

080501_ 000000_20190910101856_0006_N 

080501_ 000000_20190910103856_0007_N 

080501_ 000000_20190910105856_0008_N 

080501_ 000000_20190910111856_0009_N 

та відображено в акті, складеному при проведенні планового заходу 

державного контролю від 11 вересня 2019 року №1608/21 на потужностях 

фізичної особи-підприємця Нікітюк Раїси Миколаївни. 
 (стислий виклад обставин та посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду порушення) 
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зазначене є порушенням вимог ЗУ № 771, а споживання продуктів 

харчування виготовлених та/або тих які зберігаються за описаних вище 

порушень є небезпечним, що також встановлено із врахуванням: 

- відсутності на частині готових харчових продуктів та деяких харчових 

продуктах які призначені для переробки (зазначенні в п.1 цієї постанови) 

маркування виробника з інформацією: 

- щодо звичайних умов використання харчових продуктів споживачами; 

- щодо кожної стадії виробництва переробки та обігу; 

- про уникнення негативних для здоров’я наслідків пов’язаних з харчовим 

продуктом;  

- про дату кінцевого продажу та іншої загальнодоступної споживачеві 

інформації; 

- щодо можливого короткострокового чи довгострокового впливу 

харчового продукту на здоров’я людини, яка його споживає, та на 

майбутні покоління; можливого накопичувального ефекту токсичності; 

особливої чутливості організму окремої категорії споживачів, якщо 

харчовий продукт призначений для цієї категорії споживачів; 

- наявності порушень гігієнічних умов виробництва та зберігання, які 

обумовлюють виникнення: 

- ризику потрапляння та /або розвитку та/або збільшення кількості в 

харчових продуктах мікроорганізмів, які можуть бути в т.ч. умовно – 

патогенними, патогенними, хвороботворними (призводять до 

бактеріальних харчових отруєнь людини та/або захворювання гострими 

кишковими інфекціями в залежності від властивостей і виду збудника);  

- ризику утворення та/або потрапляння до харчових продуктів фізичних 

небезпечних факторів / речовин (призводять до травмування людини, в 

т.ч. її внутрішніх органів, в залежності від шляхів споживання, матеріалу, 

кількості, форм та розмірів небезпечних об’єктів); 

- ризику утворення та/або потрапляння до харчових продуктів хімічних 

небезпечних факторів / речовин (призводять до отруєння людини в 

залежності від природи і кількості небезпечних об’єктів); 

а продукти які містять сторонні речовини та/або предмети, пошкоджені в інший 

спосіб та/або зіпсовані у результаті механічних, та/або хімічних, та/або 

мікробних факторів вважаються небезпечними та шкідливими і за звичайних 

умов їх використання споживачем матимуть негативний вплив для його життя 

та/або здоров’я. 
(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 від 5 квітня 2007 року №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 
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благополуччя тварин», у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 

людини  

З О Б О В’Я З У Ю: 

1. Припинити виробництво харчових продуктів на потужності 

(харчоблоці закладу громадського харчування стаціонарної потужності їдальні 

«Ольвія») фізичної особи-підприємця Нікітюк Раїси Миколаївни за адресою: 

70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Миру, 

будинок 2-а.  

Припинити обіг харчових продуктів: 

- м'ясо яловичини заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості два кілограми 00 гр.; 

- філе куряче заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості два кілограми 130 гр.; 

- сало свиняче заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості три кілограми 90 гр.; 

- гомілка куряча заморожена, яка виявлена в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості сім кілограм 270 гр.; 

- печінка свиняча заморожена, яка виявлена в морозильній камері , яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості один кілограм 290 гр.; 

- філе сома заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка розміщена 

в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування виробника, в т.ч. 

щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання видової належності, та 

місця виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості три 

кілограма 00 гр.; 

- м'ясо свинини заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, видової належності та місця 

виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості чотири 

кілограма 100 гр.; 
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- кістки свинячі обрізні заморожені, які виявлені в морозильній камері , яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, в кількості тринадцять 

кілограм 880 гр.; 

- риба хек заморожений, яка виявлена в морозильній камері , яка розміщена 

в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування виробника, в т.ч. 

щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання видової належності, та 

місця виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості 

дванадцять кілограм 815 гр.; 

продукт томатний «Домашній» Королівський смак 15%, який виявлений в 

коморі для зберігання сипучих продуктів, виробник «ПП Віктор і К» м. 

Світловодськ з простроченим терміном (вжити до 21.07.2018 року) в 

кількості 2 банки (960 гр.) 
(конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім’я по 

батькові оператора ринку, найменування харчового продукту, інших об’эктів санітарних заходів, щодо яких 

застосовано захід) 

З 12 вересня 2019 року  на 10 робочих днів (до 25 вересня 2019р.)_______ 
(дата,час або інше)                                                           (дата, час або інше)  

2. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідностей, які стали причиною для припинення виробництва харчових 

продуктів на потужності (харчоблоці закладу громадського харчування 

стаціонарної потужності їдальні «Ольвія») фізичної особи-підприємця Нікітюк 

Раїси Миколаївни за адресою: 70002, Запорізька область, Вільнянський район, 

м. Вільнянськ, вул. Миру, будинок 2-а.  

     У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідності харчових продуктів: 

- м'ясо яловичини заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості два кілограми 00 гр.; 

- філе куряче заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості два кілограми 130 гр.; 

- сало свиняче заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості три кілограми 90 гр.; 

- гомілка куряча заморожена, яка виявлена в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання 
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видової належності, та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості сім кілограм 270 гр.; 

- печінка свиняча заморожена, яка виявлена в морозильній камері , яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, без декларації 

виробника в кількості один кілограм 290 гр.; 

- філе сома заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка розміщена 

в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування виробника, в т.ч. 

щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання видової належності, та 

місця виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості три 

кілограма 00 гр.; 

- м'ясо свинини заморожене, яке виявлене в морозильній камері, яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

виробника, в т.ч. щодо дати виробництва, видової належності та місця 

виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості чотири 

кілограма 100 гр.; 

- кістки свинячі обрізні заморожені, які виявлені в морозильній камері , яка 

розміщена в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування 

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

видової належності, та місця виробничих потужностей, в кількості тринадцять 

кілограм 880 гр.; 

- риба хек заморожений, яка виявлена в морозильній камері , яка розміщена 

в м’ясо-рибному цеху для первинної обробки, без маркування виробника, в т.ч. 

щодо дати виробництва, кінцевого терміну споживання видової належності, та 

місця виробничих потужностей, без декларації виробника в кількості 

дванадцять кілограм 815 гр.; 

- продукт томатний «Домашній» Королівський смак 15%, який виявлений в 

коморі для зберігання сипучих продуктів, виробник «ПП Віктор і К» м. 

Світловодськ з простроченим терміном (вжити до 21.07.2018 року) в кількості 2 

банки (960 гр.), які зберігаються в морозильних камерах фізичної особи-

підприємця Нікітюк Раїси Миколаївни, за адресою: вул. Миру, будинок 2-а, м. 

Вільнянськ, Вільнянський район, Запорізька область, 70002. 

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

на підставах зазначених 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 

4. Відповідальність за виконанням розпорядження покладається на фізичну 

особу-підприємця - Нікітюк Раїсу Миколаївну (ід. код 2153515582)___________ 
(посада, прізвище, ім’я по батькові) 

5. Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження прошу надати 

до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за 

адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 105-а  в термін до 23 вересня 2019 

року. Копію повідомлення направити до Вільнянського районного управління 
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Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за 

адресою: 70002, м. Вільнянськ, вул. Козацька, 10 

6. 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. 

7. 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. 


