
> ДЕРЖПРОДСІІОЖИВСЛУЖБЛ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про вилучення і обігу харчових продуктів

16.02.2021 м. Суми № 4

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області ЛАЗОРЕІІКО 
ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши службову записку від 16.02.2021 складену 
державним інспектором -  державним ветеринарним інспектором -  начальником 
Лебединського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області Скварчі О.А., щодо результатів проведення позапланового заход\ 
державного нагляду (контролю) ФОП Демептеєнко А.М.. що провадить господарську 
діяльність за адресою: пров. Заводський , 4^м. Лебедин, Сумська область, 42200, які ні 
здійснений відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області №  260-0Д  від 15.02.2021 року та направлення №  1772-02.2/21 від
15.02.2021

В С Т  А Н О  В И В :

В обігу оператора потужності ФОП Демептеєнко А.М., що провадить 
господарську діяльність за адресою: пров. Заводський, 4 
м. Лебедин, Сумської область, 42200. встановлено: наявність на потужності харчового 
продукту, зі слів ФОН Дементеєнко А.М., спреду, який використовується для 
виготовлення кондитерських виробів, невідомого походження, відсутнє будь яке 
маркування, згідно якого можна було б визначити, походження, термін безпечного 
перебування харчового продукту в обігу. На зазначений харчовий продукти відс\ і ні б\ іь 
які супровідні документи -  відсутня товаро-транспортна накладна, декларація виробника 
або посвідчення про якість даного продукту, де могла б бути наявна інформація про назву 
харчового продукту, виробника, дату виробництва чи дата "вжити до..." , що с 
порушенням ст. 32, 37 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів", статті 6 Закону України «Про інформацію для споживачі!! 
щодо харчових продуктів.

Обіг харчової продукції, маркування якої не відповідає вимогам діючого 
законодавства є порушенням ч. 1 ст. 32, п.З ч. 2 ст.37, Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та є підставою її я 
вилучення її з обігу.
Керуючись п. 2 ч. 4 ст. 11 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин", на підставі невідповідностей виявлених в ході заходу 
державного нагляду (контролю), ст.ст. 7, 8 Закону України “ Про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної 
продукції”

ВИРІШИВ:



■І

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ФОП Дементеєнко А.М., що провадить 
господарську діяльність за адресою: пров. Заводський, 4 
м. Лебедин, Сумської область, 42200, відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про 
вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 
неякісної та небезпечної продукції» негайно провести вилучення з обігу спреду без 
маркування.
2. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ФОП Дементеєнко А.М. протягом двох 
робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області на адресу: вул. Гамалія, 25, м. Суми, надані 
інформацію та підтверджуючі документи щодо проведених заходів по вилученню з обігу 
вищезазначених харчових продуктів.
3. ПОПЕРЕДИТИ ФОП Дементеєнко А.М. про те, що за невиконання рішеним 
передбачено відповідальність п.19 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин» у розмірі п ’яти мінімальних заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність попереджений (на):

Головний
державш ій ветеринарний інс 
С\  чсі.кої області


