
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

«Г  '

РІШЕННЯ 
про вилучення з обігу харчових продуктів

30.01.2020 м. Суми № 06

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
ЛАЗОРЕНКО Євген Анатолійович, розглянувши службову записку державного 
інспектора -  державного ветеринарного інспектора -  в.о. начальника, головного 
спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Путивльського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області СЗ-17.1/27/20 від 30.01.2020 року 
щодо результатів проведення планового заходу державного нагляду (контролю) 
ФОП Литвинова Валентина Василівна, що провадить свою діяльність за адресою: 
41500, Сумська область, Путивльський район, м. Путивль, вул. Кооперативна, 1-А, 
який здійснений відповідно до наказу Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області № 1354-ОД від 23.12.2019 року та 
направлення №4503-02.2/19 від 23.12.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ФОП Литвинова Валентина Василівна, що
здійснює діяльність за адресою: вул. Кооперативна, 1-А, м. Путивль, Путивльський 
район, Сумська область знаходиться харчова продукція, а саме жувально-желейні 
цукерки, в полімерному відрі ємністю близько 4 літрів (брутто 1,220 кг), 
маркування яких не відповідає законодавству, зокрема відсутня - назва харчового 
продукту, дата виробництва або дата «вжити до...», перелік інгредієнтів, 
найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, 
відповідального за інформацію про харчовий продукт та інша інформація 
передбачена Законом України "Про інформацію для споживачів харчових 
продуктів”. На зазначені харчові продукти не надані супровідні документи -  
товаро-транспортна накладна, декларація виробника або посвідчення про якість 
даних продуктів, де могла б бути наявна інформація про дату виробництва чи дату 
"вжити до..,", що є порушенням ст. 6 Закону України "Про інформацію для 
споживачів харчових продуктів",ст. 32, 37 Закону України "Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
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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:

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - ФОП Литвииову Валентину 
Василівну, яка здійснює господарську діяльність за адресою: вул. Кооперативна, 
1-А, м. Путивль, Путивльський район, Сумська область:

- 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 харчову продукцію, а 
саме жувально-желейні цукерки, в полімерному відрі ємністю близько 4 літрів 
(брутто 1,220 кг), маркування яких не відповідає законодавству;

- протягом двох робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області на адресу: вул. Гамалія, 
25, м. Суми, інформацію та підтверджуючі документи щодо проведених заходів по 
вилученню з обігу вищезазначених харчових продуктів.

2. ПОКЛАСТИ на ФОП Литвинову Валентину Василівну відповідальність за 
виконання Рішення .та попередити про те, що за його невиконання передбачена 
відповідальність п.18 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин» у розмірі сорока мінімальних 
заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність попереджений (на):
« Зо » 20
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