
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШ ЕННЯ  
про вилучення з обігу харчових продуктів

20.02.2020 м. Суми № 09

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області ЛАЗОРЕНКО 
Євген Анатолійович, розглянувши службову записку державного інспектора -  
державного ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Конотопського міськрайонного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області СЗ-10.1/46/20 від
20.02.2020 року щодо результатів проведення планового заходу державного нагляду 
(контролю) ФОП Хільчевський Максим Сергійович, що провадить господарську 
діяльність за адресою: 41600, Сумська обл., Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89/4, який 
здійснений відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області № 147-ОД від 28.01.2020 року та направлення №551-02.2/20 від
28.01.2020 року

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ФОП Хільчевського Максима Сергійовича, що
здійснює діяльність за адресою: 41600, Сумська обл., Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 
89/4, знаходяться харчові продукти, а саме:

домашня ковбаса смажена в кількості -  1,966 кг, щока пряна в кількості -  5,128 кг, 
куряче філе апетитне, копчено-варене з м’яса птиці в кількості - 1,400 кг, грудинка 
подільська копчено-варена в кількості -  4,882 кг, шийка ніжна копчено-варена в кількості 
1,152 кг, балик столичний копчено-варений в кількості 4,082 кг, грудинка фарширована в 
кількості 3,184 кг маркування яких не відповідає законодавству - не зазначено виробника 
продукції, дату виробництва або дата "вжити до...", згідно якої можна було б визначити, 
термін безпечного перебування харчового продукту в обігу, згідно декларації виробника, 
встановлено, що виробником даних харчових продуктів є ТОВ «Верест» 
м’ясопереробний комплекс Україна, Україна, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. 
Гірчична, вул. Центральна, 16.

Сир твердий російський в кількості 20,605 кг, сир твердий марочний парафін в 
кількості 5,310 кг, Сир твердий Песто з томатами в кількості 4,186 кг, маркування не 
відповідає законодавству - не зазначено дату виробництва або дата "вжити до...", згідно 
якої можна було б визначити, термін безпечного перебування харчового продукту в 
обігу, згідно декларації виробника, встановлено, що виробником даних харчових 
продуктів є ТДВ «Херсонський маслозавод», що є порушенням ч.І ст. 32, п. З ч.2 ст. 37 
Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів". На зазначені харчові продукти не надано товаро-транспортних накладних, що 
є порушенням ч.І  ст. 37 та п.6 ч.2 ст.20 Закону УщшмайНя®) Основні принципи та
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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:

- ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - ФОП Хільчевського М аксима 
Сергійовича, який здійснює діяльність за адресою: 41600, Сумська обл., Конотоп, вул. 
Успенсько-Троїцька, 89/4:

- 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: домашню ковбасу 
смажену в кількості -  1,966 кг, щоку пряну в кількості -  5,128 кг, куряче філе апетитне, 
копчено-варене з м’ясо птиці в кількості - 1,400 кг, грудинку подільську копчено-варену 
в кількості -  4,882 кг, шийку ніжну копчено-варену в кількості 1,152 кг, балик столичний 
копчено-варений в кількості 4,082 кг, грудинку фаршировану в кількості 3,184 кг - 
виробництва ТОВ «Верест» м’ясопереробний комплекс Україна, Україна, Хмельницька 
обл., Дунаєвецький р-н, с. Гірчична, вул. Центральна, 16, маркування яких не відповідає 
законодавству. Сир твердий російський в кількості 20,605 кг, сир твердий марочний 
парафін в кількості 5,310 кг, сир твердий Песто з томатами в кількості 4,186 кг, 
виробництва ТДВ «Херсонський маслозавод» маркування не відповідає законодавству - 
не зазначено дату виробництва або дата "вжити до...", згідно якої можна було б 
визначити, термін безпечного перебування харчового продукту в обігу.

- 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.

1. ПОКЛАСТИ на ФОП Хільчевського Максима Сергійовича 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):
« ЛР ____ _л_ С&_____ 2 0 ^  р. й /

Я. І і и п Р
V с о о Ь * і  Ф О П  V ' Л 2 У

/іЬісо С/ЬІСМЛ;
Головний
державний ветеринарний інспектор
Сумської області |% * \ | о Євген ЛАЗОРЕНКО


