
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

про тимчасове припинення обігу харчових продуктів за порушення законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та

благополуччя тварин

24.02.2021 м. Суми № 7

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області ЛАЗОРЕНКО ЄВГЕН 
АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши службову записку від 23.02.2021 складену заступником 
начальника управління - начальником відділу безпечності харчових продуктів 
управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області Крючковим Віталієм 
Олександровичем, державним інспектором -  державним ветеринарним інспектором -  
провідним лікарем ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів 
управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області Лозинською Любов 
Валентинівною, щодо виявлених невідповідностей під час проведення позапланового 
заходу державного нагляду (контролю) складського приміщення ТОВ «Сумська 
продуктова компанія» (код ЄДРПОУ 41589304), за адресою: вул. Промислова, 2, м. 
Суми, Сумська область, який здійснений відповідно до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 296-ОД від 18.02.2021 року та 
направлення № 1991-02.2/21 від 18.02.2021

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ТОВ «Сумська продуктова компанія» (складське 
приміщення), за адресою: вул. Промислова, 2, м. Суми, Сумська область, 
встановлено зберігання:

1. У холодильній камері ковбасних виробів:
- м'ясо свинини крупнокускове заморожене без маркування, з порушеним 

пакуванням, або зовсім без пакування в брудних пластикових ящиках на яких був бруд, 
шматки етикеток різних виробників та видів продуктів з порушенням температурних 
режимів замість мінус 12 °С зберігалося при температурі +4, у кількості 1277, 7 кг та 
м'ясо свинина дрібно кускове у кількості 89,05 кг. За інформацією оператора ринку дана 
продукція вироблена ФОП Сергієнко В.І.;

- печінка свиняча заморожена у кількості 320 кг, без маркування, не запакована, 
змерзла в один моноліт, яка зберігалась з порушенням температурних режимів замість 
мінус 12 °С зберігалась при температурі +4. За інформацією оператора ринку ця 
продукція вироблена ФОП Сергієнко Щ :  „ , п ив
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- печінка яловича заморожена у кількості 127,7 кг, без маркування, невідомого 
походження, не запакована, змерзла в один моноліт, яка зберігалась з порушенням 
температурних режимів замість мінус 12 °С зберігалась при температурі +4. За 
інформацією оператора ринку ця продукція вироблена ФОП Сергієнко В.І.;

- язик яловичий у кількості 50,34 кг країна походження Бразилія, імпортер “Крамар 
ЛТД”, Україна, м. Львів? вул. Данила Апостола 16, який фактично зберігався при 
температурі +4 °С, при цьому температура зберігання зазначена на маркуванні становить 
мінус 18 °С;

- фарш свинячий охолоджений у кількості 84,25 кг, виробник ТОВ “Сумська м'ясна 
компанія”, м. Суми, пр-т Курський 147, з протермінованою датою “вжити до”, де 
зазначено до 15.12.20;

- фарш у кількості 53,45 кг невідомого походження, без маркування;
- пельмені “Престиж” 2 упаковки по 5 кг заморожені виробник: ТОВ ВЗП ”Еліка”, 

вул. Комарова, 62, с. Котляреве, Вітовський район, Миколаївська область, які фактично 
зберігалися при температурі +4°С, при цьому, температура зберігання зазначена на 
маркуванні не вище мінус 18 °С;

2. У холодильній камері молочного складу:
- сир ТОВ “Лосинівський маслосирзавод” Чернігівська обл., Ніжинський р-н, смт. 

Лосинівка, вул. Київська, 9 у кількості 10,75 кг зі слідами плісняви;
- масло солодковершкове селянське “Лубенське” - 12,50 кг виробник ТОВ 

“Лубенський молочний завод”, вул. Індустріальна, 2, м. Лубни, Полтавська область, 
зберігалося при температурі +4, при цьому, температура зберігання зазначена на 
маркуванні від 0 до -5;

- сметана — 4,60 кг без маркування, яку не можливо належним чином 
ідентифікувати;

- молоко — 124,50 кг без маркування, яке не можливо належним чином 
ідентифікувати.

3. Крім того, під час перевірки були виявлені:
- апельсини у кількості — 24,10 кг, невідомого походження без маркування.
- яблука у кількості — 57, 50 кг невідомого походження без маркування.

Зазначені невідповідності щодо обігу харчових продуктів є порушенням ст. 32, 37, 
49 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів", статті 6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів.

Крім того, зберігання харчових продуктів без дотримання температурних режимів 
створює загрозу для життя та/або здоров’я людини оскільки суттєво впливає на псування 
продуктів та ріст мікроорганізмів. Найбільш швидко виникаючі види псування 
спричиняють бактерії -  це грамнегативні палички, грампозитивні спороутворювальні 
мікроорганізми (наприклад Bacillus, Clostridium), молочнокислі і інші грампозитивні 
бактерії (Micrococcus). Патогенні мікроорганізми можуть викликати як інфекційні 
захворювання, так і харчові отруєння, у зв’язку із властивою їм здатністю до синтезу 
позаклітинних токсинів. Так, розвиток Staphylococcus aureus (Стафілокок) призводить до 
швидкого накопичення ним ентеротоксину. До мікроорганізмів псування також відносять 
гриби і дріжджі. Найпоширеніші плісеневі гриби родів Aspergillus і Pénicillium, що 
розмножуються конідіями. Деякі родини грибів призводять до пліснявіння харчової 
продукції. Цвіль розвивається на продуктах провокуючи накопичення токсичних 
(отруйних) речовини в харчових продуктах -  мікотоксикози.



Відповідно до п. 12 правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, 
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України від 11.07.2003 N 185 до небезпечних належать харчові продукти споживання 
яких пов'язане з ризиком для здоров'я і життя людини, зокрема такі, що не можуть бути 
належним чином ідентифіковані, на які відсутні супровідні документи виробника 
(власника), що підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх 
якість і безпеку; термін придатності до споживання (використання) яких закінчився.

На підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державного нагляду 
(контролю), у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я людини, керуючись п. 
п. 2, З 4.4 ст.11, ч. 1,2 ст.67 Закону України від 18.05.2017 № 2042-VIII «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», п. 12 правил роздрібної 
торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з 
питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 N 185 (із останніми змінами 
внесеними наказом Мінекономіки N 1130 від 16.06.2020),

ВИРІШИВ:

1. Тимчасово припинити обіг харчових продуктів на потужності ТОВ «Сумська 
продуктова компанія» (складське приміщення), за адресою: вул. Промислова, 2, м. 
Суми, Сумська область на 10 робочих днів з 24.02.2021 по 10.03.2021 (включно).

2. Відповідно до вимог п. 7 ч.2 ст. 20 Закону України від 23.12.1997 №771/97-ВР 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» вилучити 
та/або відкликати харчові продукти, що перебувають в обігу та можуть спричинити 
шкідливий вплив для здоров’я людей на потужності оператора ринку: ТОВ «Сумська 
продуктова компанія» (складське приміщення) з 24.02.2021 року, за адресою вул. 
Промислова, 2, м. Суми, Сумська область. А саме:

- м'ясо свинини крупнокускове заморожене без маркування у кількості 1277, 7 кг та 
м'ясо свинина дрібно кускове у кількості 89,05 кг. За інформацією оператора ринку дана 
продукція вироблена ФОП Сергієнко В.І.;

- печінка свиняча заморожена у кількості 320 кг, без маркування. За інформацією 
оператора ринку ця продукція вироблена ФОП Сергієнко В.І.;

- печінка яловича заморожена у кількості 127,7 кг, без маркування, невідомого 
походження. За інформацією оператора ринку ця продукція вироблена ФОП Сергієнко 
В.І.;

- язик яловичий у кількості 50,34 кг країна походження Бразилія, імпортер “Крамар 
ЛТД”, Україна, м. Львів, вул. Данила Апостола 16, який фактично зберігався при 
температурі +4 °С, при цьому температура зберігання зазначена на маркуванні становить 
мінус 18 °С;

- фарш свинячий охолоджений у кількості 84,25 кг, виробник ТОВ “Сумська м'ясна 
компанія”, м. Суми, пр-т Курський 147, з протермінованою датою “вжити до”, де 
зазначено до 15.12.20;

- фарш у кількості 53,45 кг невідомого походження, без маркування;
- пельмені “Престиж” 2 упаковки по 5 кг заморожені виробник: ТОВ ВЗП ’’Еліка”, 

вул. Комарова, 62, с. Котляреве, Вітовський район, Миколаївська область, які фактично 
зберігалися при температурі +4°С, при цьому, температура зберігання зазначена на 
маркуванні не вище мінус 18 °С;

- сир ТОВ “Лосинівський маслосирзавод” Чернігівська обл., Ніжинський р-н, смт. 
Лосинівка, вул. Київська, 9 у кількості 10,75 кг зі слідами плісняви;
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- масло солодковершкове селянське “Лубенське” - 12,50 кг виробник ТОВ 

Лубенський молочний завод”, вул. Індустріальна, 2, м. Лубни, Полтавська область,
зберігалося при температурі +4, при цьому, температура зберігання зазначена на 
маркуванні від 0 до -5;

- сметана — 4,60  ̂кг без маркування, яку не можливо належним чином 
ідентифікувати;

- молоко — 124,50 кг без маркування, яке не можливо належним чином 
ідентифікувати;

- апельсини у кількості — 24,10 кг, невідомого походження без маркування;
- яблука у кількості — 57, 50 кг невідомого походження без маркування.
3. Розробити та застосувати коригувальні дії для усунення виявлених 

невідповідностей.
4. Письмово повідомити щодо вжитих заходів на виконання рішення Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області в електронному вигляді: (е- 
таі1:ро8І@сІр88-8иту.gov.ua) та в паперовому вигляді за адресою: 40021, м. Суми, вул. 
Гамалія, буд.25 в термін до 10.03.2021 року (включно).

5. Відповідальність за виконання рішення покладається на оператора ринку - ТОВ 
«Сумська продуктова компанія» (код ЄДРПОУ 41589304).

6. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальність у розмірі 
п’ятидесяти мінімальних заробітних плат, відповідно до п.18 ч.І ст. 65 Закону України 
від 18.05.2017 року № 2042-УІІІ «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин».

7. Це рішення може бути оскаржено в порядку та строки визначені законодавством. 
Оскарження рішення не припиняє його дії та не звільняє від обов’язку виконання його 
вимог.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

ержавний ветеринарний 
мської області Євген ЛАЗОРЕНКО

айомлений (а) і один примірник отримав (ла): 
ратора ринку або уповноважена особа:_______

_20__ року
Копії рішення вручені (направлені):
Рішення від_________ №______________ надіслано (найменування оператора ринку)
Рекомендованим листом від «___ » _____________ 20__ року №_______________
Квитанція від «__ » ______________________20___ року № ___________________
Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: «___ » ________ 20__
року.

Примітка: Запис здійснюється на примірнику Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області (у разі відмови оператора ринку особисто отримати рішення).
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