
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
^  %

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

05.02.2020 м. Суми № 07

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
ЛАЗОРЕНКО Євген Анатолійович, розглянувши службову записку державного 
інспектора -  державного ветеринарного інспектора -  в.о. начальника 
Шосткинського міськрайонного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області СЗ-22Л/37/20 від 05.02.2020 року 
щодо результатів проведення планового заходу державного нагляду (контролю) 
ФОП Пигар Олени Юріївни, що провадить свою діяльність за адресою: вул.
Свемівська, 4/2, м. Шостка, Сумська область (магазин «Океан»), код ЄДРПОУ 
2829514621, який здійснений згідно наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 156-ОД від 28.01.2020 року та 
направлення №641-02.2/20 від 28.01.2020 року

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ФОП Пигар Олени Юріївни, що здійснює 
діяльність за адресою: вул. Свемівська, 4/2, м. Шостка, Сумська область (магазин 
«Океан») знаходиться харчова продукція, «Икра лосося зернистая», виробництва 
ООО «Парсах», г. Южно-Сахалинск, Сахалинськая область, Росия. нетто 140 гр.. 
дата виготовлення 01.09.2019 року по ціні 295 грн., у кількості 9 одиниць, 
маркування яких не відповідає вітчизняному законодавству, а саме інформація про 
харчових продукт надана не державною мовою (російською), що є порушенням ст. 
10 Закону України "Про інформацію для споживачів харчових продуктів". Також в 
обігу перебуває ікра червона, невідомого походження, розфасована в пластикові 
ємності вагою 100 гр. га 500 гр., вартістю відповідно 150 та 975 гривні за банку, 
без відповідного маркування, не зазначені дати виробництва харчових продуктів, 
що не дає змогу визначити кінцевий термін реалізації таких харчових продуктів. В 
реалізації знаходиться риба в’ялена, а саме: лящ х/к, лящ в'ялений, синець, щука, 
окунь, рибець, вомер, тарань, плотва, короп загальною вагою 5 кг. на суму 425 
грн. без маркування та відповідних супровідних документів. На зазначені вище 
харч-ові продукти не надані супровідні документи -товаро-транспортна накладна, 
декларація виробника або посвідчення про якість даних продуктів, де могла б бут :* 
наявна інформація про дату виробництва чи дата "вжити до...", що є порушенням 
ст. 32, 37 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
ЯКОСТІ харЧОВИХ Продуктів". т-Зґ-лаимАЯЯ ив
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і м
р Керуючись л. 2 ч. 4 ст. 11, Закону України "Про державшій контроль з 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукті 
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", на підстав 
невідповідностей виявлених в ході заходу державного нагляду (контролю), ст.ст, 1 
8 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення абі 
подальше використанні неякісної та небезпечної продукції1',

ВИРІШИВ:

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - ФОП Пигар Олену Юріївну, як 
здійснює господарську діяльність за адресою: вул. Свемівська, 4/2, м. Шостке 
Сумська область (магазин «Океан»):

- відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про вилучення з обігу 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної т 
небезпечної продукції» негайно провести вилучення з обігу харчову продукції* 
«Икра лосося зернистая», виробництва ООО «Парсах», г. Южно-Сахалинев 
Сахалинсі.кая область, Роеия, негго 140 гр., дата виготовлення 01.09.2019 роїс 
вартістю 295 грн,, у кількості 9 одиниць, маркування яких не відповіла 
законодавству; ікру червону, невідомого походження, розфасовану в пластико* 
ємності вагою 100 гр. та 500 гр. без відповідного маркування, по ціні відповіли- 
!50 та 975 гривні за банку; рибу в'ялену, а саме: лящ х/к, лящ в'ялений, еннеш 
щука, окунь, рибець, вомер, тарань, плотва, короп загальною вагою 5 кг,, бе 
відповідного .маркувашім та супровідних документів.

- протягом двох робочих днів з дня отримання рішення надати до Гожшног 
управління Держпродспожнвслужби в Сумській області на адресу: вул. Гамали 
25, м, Суми, інформацію та підтверджуючі документи щодо зір о ведених заходів з і 
вилученню з обігу вищезазначених харчових продуктів.

2 . ПОКЛАСТИ НА ФОГІ Пигар Олену Юріївну відповідальність за викопанії 
Рішення та попередити про тс? що за його невиконання передбачен 
відповідальність а. 18 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманііяг 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тварниног 
походження, здоров’я га благополуччя тварин» у розмірі сорока мінімальїш 
заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про шдповідалз,ність попереджений (на):

Євген ЛАЗОРЕНКО


