
ДЕ РЖІ І Р( )ДС’І ІОЖИ ВСЛУЖБА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖИРОДСПОЖИНСЛУЖБИ В СУМС ЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІІІІІ ПНЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

15.04.2021 м. Суми № 10

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
ЛАЗОРГНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши службову записку від 
15.04.2021 складену державним інспектором -  державним ветеринарним інспектором 

головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів Головною 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області Задорожним І.В. щодо 
результатів проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) ФОН 
Корсак Л.В., що провадить свою діяльність за адресою: Сумська область, м. ('уми. 
пр.Курський, 121. який здійснений відповідно до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 6Ю-ОД від 14.04.2021 року та 
направлення №4505-02.2/21 від 14.04.2021 року.

* •

В становлено:

зберігання харчових продуктів, не захищених від забруднення, із 
порушенням гігієнічних вимог, а саме обладнання холодильної кімнати 
забруднене, із негладкими зварними стиками, в яких накопичено бруд, на 
стінах і стелі даного приміщення наявні забруднення, сліди плісняви, па вході 
до холодильної кімнати поріг із накопиченням значної кількості бруду, що 
сприяє розмноженню мікроорганізмів та формуванню токсинів, виробництва 
4 013 «Індичка», с. Кровне, Сумський район, дата виготовлення 11.04.2021, 
термін придатності до 15.04.2021 року, а саме:

- суповий набір індичий загальною вагою 1 кг 686 гр, вартістю 27 гри 90 
коп/кг;

-шия індича -загальною вагою 1 кг 390 гр, вартістю 58 гри 90 коп/кг
- гузки індика, загальною вагою 1 кг 366 гр, вартістю 54 грн 90 коп/кг
- стегно індика, загальною вагою 1 кг 150 гр, вартістю 134 грн 90 коп/кг
чим порушено пункт 3 частини першої статті 49 ЗУ N 771, пункт 1

частини першої статті 41 ЗУ N 771
Зберігання та обіг харчових продуктів із вищезазначеними 

невідповідностями зумовлює прискорення росту мікроорганізмів в тому числі 
патогенних та умовно патогенних, які в свою чергу становлять загрозу для 
життя та/або здоров'я людини.
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Керуючись її. 2 ч 4 er. II Закону України "Про державний контроль а 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукт 
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", на підставі 
невідповідностей виявлених в ході заходу державною нагляду (контролю), еі.сі. 7. 8 
Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 
подальше використання неякісної та небезпечної продукції ', у зв ’язку з існуванням 
загрози для життя га здоров’я людини,

1. ЗОБОВ’ЯЗАТИ ОПЕРА ГОРЛ РИНКУ ФОІІ Корсак Л.В. що провадить свою 
діяльність за адресою: Сумська обл.. м. Суми, проси. Курський, 121. відповідно до 
вимог ст. 8 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» негайно провесні 
вилучення з обігу вищезазначеної харчової продукції, обіг якої здійснюється із 
порушенням гігієнічних вимог.
2. ЗОБОВ’ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ФОІ І Корсак Л.В. протягом двох робочих
днів з дня отримання рішення надати до Головного управління
Держлродспоживслужби в Сумській області на адресу: вул. Гамалія. 25, м. (.'уми. 
падати інформацію га підтверджуючі документи щодо проведених заходів по 
вилученню з обігу вищезазначених харчових продуктів.
З ПОПЕРЕДИТИ (БОН Корсак Л. В. про тс. що за невиконання рішення передбачено 
відповідальність її.19 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринною 
походження, здоров'я та благополуччя тварин» \ розмірі п'яти мінімальних 
заробітних плаї.
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