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ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

05.03.2020 м. Суми № 12

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області ЛАЗОРЕНКО 
ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши звернення державного інспектора -  державного 
ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Кролевецького районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області Рогожина Богдана 
Леонідовича щодо результатів проведення планового заходу державного нагляду 
(контролю) ФОП ВАРЕНИК АНАТОЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, що провадить 
господарську діяльність за адресою: 41340, Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Обтово, 
вул. Щорса, 50, який здійснений відповідно до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 458-ОД від 27.02.2020 року та 
направлення №1513-02.2/20 від 28.02.2020 року

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ФОП ВАРЕНИК АНАТОЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 
що здійснює діяльність за адресою: 41340, Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Обтово, 
вул. Щорса, 50, встановлено реалізацію: 
неправильно маркованих харчових продуктів, а саме:
не вказана дата виробництва харчових продуктів, затерта дата виробництва, на таких 
харчових продуктах: Ковбаса «Кабанчик» напівкогтчена 1 гатунку-1 шт.,виробництва 
ЛГВ «Верест» м. Каменець Подільський, Хмельницька область; Ковбаса сиров ялена 
«Гетьманська» - 1 шт., виробництва ФОП Шпак Г.І.,вул. Транспортна бічна,38/1, с. 
Чистилів Тернопільська область, ; Ковбаса «Салямі з горячим копченням, II сорт,с 
«Вербецькі ковбаси»- 1 шт., виробництва ФОП Черкащина Л.С. вул. Перемоги, 13., с. 
Верба, Кам’янець-Подільсьбкий район, Хмельницька обл.; Паштет печінковий -500 г -1 
шт, виробництва ФОП Василенко Н.А. вул. Заводська, 22, м. Камянське, 
Дніпропертовської обл., що є порушенням ч. 1 ст. 32, п. З ч.2 ст. 37 Закону України "Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", 
інформація про харчових продукт надана не державною мовою на таких харчових 
продуктах: Паштет-1 одиниця, вага ЗООгр.,; Масло «Минське» 72,5%-1 пачка, виробник 
ОАО «Милкавита» вул. Луначарского, г. Речица, Гомельской обл. Республика Беларусь, 
що є порушенням ст. 10 Закону України "Про інформацію для споживачів харчових 
продуктів".
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- харчові продукти, мінімальні строки придатності яких закінчилися, а саме: Газ\ 
напої: «БОН БУАСОН» «Яблуко-саусеп з соком» - 1 бут. 2л.; «Тархун» - 3 бут. п о \ 
«Байкал»- 6 бут. по 2 л.; «Чудо сад Байкал» -2 бут. по 2л.; виробництва ТОВ «В иробні 
компанія ГУД ФУД, м. Черкаси, вул. Пацаєва,2/1: «Квас Тарас» - 4 бут. по 2 л., вироби* 
ПРАТ «Карсберг Україна», термін придатності відповідно до маркування закінчивс 
09.11. 2019 року; «Каприз дюшес»-4 бут. по 1,5л. виробник ТОВ «Мастер Фуд», дат 
виготовлення 17.03.2019р. (термін зберігання 180 днів), завезений із ВКП ТО 
«Торгсервіс» м. Кролевець, вул. Кооперативна 4 10.01. 2020 року вже 
протермінованим терміном зберігання; напівфабрикати Котлети курячі домашні - 3.8 к 
«ЕКОСМАК», виробництва ТОВ «Пирятинський ділікатес» Полтавська обл 
Пирятинський район,с.Дейманівка, вул. Наглого Марка,46, кінцевий строк придатності £ 
маркуванні 14.12.2019 року, чим порушуються вимоги п.2 ст.37 та п.9 ст. 49 Закон 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

Керуючись п. 2 ч. 4 ст. 11 Закону України "Про державний контроль з 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринног 
походження, здоров’я та благополуччя тварин", на підставі невідповідностей виявлених 
ході заходу державного нагляду (контролю), ст.ст. 7, 8 Закону України “Про вилучення 
обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної і 
небезпечної продукції”,

ВИРІШИВ:

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - ФОП ВАРЕНИК АНАТОЛЬ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який здійснює діяльність за адресою: 41340, Сумська обл 
Кролевецький р-н, с. Обтово, вул. Щорса, 50:

- відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про вилучення з обігу, переробк) 
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції 
негайно провести вилучення з обігу харчову продукцію, а саме:
Ковбаса «Кабанчик» напівкопчена 1 гатунку-1 шт., виробництва ЛГВ «Верест» N 
Каменець Подільський, Хмельницька область; Ковбаса сиров ялена «Гетьманська» - 
шт., виробництва ФОП Шпак Г.І.,вул. Транспортна бічна,38/1, с. Чистилів Тернопільськ 
область, ; Ковбаса «Салямі з горячим копченням, II сорт,с «Вербецькі ковбаси»- 1 шт 
виробництва ФОП Черкашина Л.С. вул. Перемоги, 13., с. Верба, Кам’янець 
Подільсьбкий район, Хмельницька обл.; Паштет печінковий -500 г -1 шт, виробництв 
ФОП Василенко Н.А. вул. Заводська, 22, м. Камянське, Дніпропертовської обл. 
маркування яких не відповідає законодавству, а саме не вказана дата виробництв 
харчових продуктів, затерта дата виробництва.
Паштет-1 одиниця, вага ЗООгр.,; Масло «Минське» 72,5%-1 пачка, виробник ОА( 
«Милкавита» вул. Луначарского, г. Речица, Гомельской обл. Республика Беларусь, н 
яких інформація про харчових продукт надана не державною мовою, 
газовані напої: «БОН БУАСОН» «Яблуко-саусеп з соком» - 1 бут. 2л.; «Тархун» - 3 буї 
по 2л.; «Байкал»- 6 бут. по 2 л.; «Чудо сад Байкал» -2 бут. по 2л.; виробництва ТОЇ 
«Виробнича компанія ГУД ФУД, м. Черкаси, вул. Пацаєва,2/1; «Квас Тарас» - 4 бут. по 
л., виробник ПРАТ «Карсберг Україна», термін придатності відповідно до маркуванн 
закінчився 09.11. 2019 року; «Каприз дюшес»-4 бут. по 1,5л. виробник ТОВ «Масте 
Фуд», дата виготовлення 17.03.2019р. (термін зберігання 180 днів), завезений із ВКІ 
ТОВ «Торгсервіс» м. Кролевець, вул. Кооперативна 4 10.01. 2020 року вже і 
протермінованим терміном зберігання; напівфабрикати Котлети курячі домашні - 3.8 ю 
«ЕДСОСМАК», виробництва ТОВ «Пирятинський ділікатес» Полтавська обл 
Пирятинський район, с.Дейманівка, вул. Наглого Марка, 46, кінцевий строк придатност 
на маркуванні 14.12.2019 року, мінімальні строки придатності яких закінчилися.



2. ЗОБОВ’ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - ФОП ВАРЕНИК АНАТО; 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА протягом двох робочих днів з дня отримання рішення надати 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області на адресу: е  

Гамалія, 25, м. Суми, інформацію та підтверджуючі документи щодо проведених захс 
по вилученню з обігу вищезазначених харчових продуктів.
3. ПОКЛАСТИ на ФОП ВАРЕНИК АНАТОЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА відповідальні 
за виконання Рішення та попередити про те, що за його невиконання передбач 
відповідальність п.19 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавс 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я 
благополуччя тварин» у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

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

/

Головний / .
і - .* к  * Лдержавний ветеринарний інспектор і

Сумської області
'■У /


