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РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

15.04.202 ! ч. Суми № 1 І

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області ЛАЗОРПНКО 
ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши службову записку від 15.04.2021 складену 
державним інспектором державним ветеринарним інспектором - головним спеціалістом 
Сумського відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Сумського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Шоренко 
Н.О., 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 Л. В. щодо результатів 
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) ФОН Бабенко 13.М.. 
що провадить свою діяльність за адресою: Сумська область, м. Суми, провул, 9 Травня. 
13, який здійснений відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби 
в Сумськії! області № 620-ОД від 15.04.2021 року та направлення направлення №4544 
02.2/21 від 15.04.2021 року

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ФОН Бабенко 13. М., що провадить
господарську діяльність за адресою: провул. 9 Травня, 13, м. Суми, Сумська 
область, знаходиться харчова продукція, а саме:

- Ребро яловиче, загальною вагою 20 кг, вартістю 1 10 грн/кг;
- М ’якоть яловича, загальною вагою 5 кг. вартістю 80 грн/кг;
- Гуляш яловичий, загальною вагою 8 кг, вартістю 70 грн/кг;
- М ’якоть яловича, загальною вагою 14 кг, вартістю 120 три;
- Кістки яловичі, загальною вагою 15 кг 500 гр, вартістю 10 грн/кг;
- Легені яловичі, загальною вагою 2 кг 500 кг, вартістю 35 грн/кг;
- Язик яловичий, загальною вагою 750 гр, вартістю 200 грн/кг;
- Гомілка яловича, загальною вагою 7 кг, вартістю 50 грн/кг;
- М’ясо яловиче заморожене, загальною вагою 15 кг, вартістю 50 грн/кг; 

Вареники з картоплею 3 гіач гіо 1 кг, вартістю 60 грн/кг;
- Голубці з м’ясом 5 нам по 1 кг, вартістю 90 грн/кг;
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- Смалець 2 бан. гю 0,5 кт. та 1 бан. по 0,7 кг, вартістю 35 грн/бам.
Вуха свинячі копчені, загальною вагою 1 кг, вартістю 80 грн/кг;

- Бастурма. загальною вагою 0,600 гр, пар гістю 450 грн/кг;
- Кров’янка, загальною вагою 2 кг, вартістю 70 грн/кг;
- Балик в ’ялений, загальною вагою 1 кі 200 гр, вартістю 250 гри;
- Сало копчене, загальною вагою 1 кг 500 гр, вартістю 180 грн/кг;

як було з ’ясовано в ході заходу державного нагляду (контролю) вищезазначена 
продукція власного домашнього виробництва, яка виготовляється на 
потужностях, щодо яких не отримано експлуатаційного дозволу (в домашніх 
умовах ФОП Бабенко В.М.), на яловичині відсутня позначка придатності що є 
порушенням п.2. п.З. п.4 ч. 1, п. З ч. 2 ст. 37 ЗУ «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів», продукція надходить в реалізацію 
без будь яких супровідних документів, що є порушенням ч.7 ст, 37 та п.6 ч.2 ет.20 
Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів". На вищевказаних харчових продуктах відсутнє будь яке 
маркування, що унеможливлює встановлення дати виробництва, термінів 
придатності, за інша інформація передбачена законодавством, що є порушення ст 
32, 37 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів", ст. 6 ЗУ «Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів». Відсутні будь які підтвердження, що тварини були піддані 
передзабіппому огляду та післязабійного огляду продуктів забою. Відсутність 
ветеринарних документів, передзабійного огляду продуктів забою та нанесення 
позначки придатності (позначка, яка застосовується згідно з законом для 
підтвердження придатності попереробленого харчового продукту тваринного 
походження для споживання людиною) визначає м ’ясо не придатним для 
споживання людиною, чим порушується ч. 1, 34 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якост і харчових продуктів»

Керуючись п. З ч. 2 ст. 37 ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», п. 2 ч. 4 ст. II, Закону України "Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", па 
підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державного нагляду (контролю)’ 
ст.с'і. 7, 8 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 
знищення або .подальше використання неякісної та небезпечної продукції”,

ВИРІШИ її:

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ ФОП Бабенко В. М„ що провадить 
господарську діяльність за адресою: провул. 9 Травня, 13, м. Суми. 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 вищевказаної харчової 
продукції без відповідного маркування, невідомого походження.



з

2. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ ФОН Бабенко В, М„ протягом двох 
робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужбм в Сумській облає і і на адресу: вул. Гамалія, 25 м. Суми, 
інформацію та підтверджуючі докумен ти щодо проведених заходів по вилученню з 
обігу вищезазначених харчових продуктів.
3. ПОПЕРЕДИТИ ФОГІ Бабенко В. М, про те, що за невиконання рішення 
передбачено відповідальність п. 19 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» у розмірі п'яти 
мінімальних заробі тних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність попереджений (на): 
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