
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Г О Л О В Н И Й  Д Е Р Ж А В Н И Й  В Е Т Е Р И Н А Р Н И Й  
І Н С П Е К Т О Р  С У М С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

Р І Ш Е Н Н Я
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів за 

порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя

16.04.2021 м. Суми №12

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Свген Анатолійович

(прізвище імя по батькові особи яка видала рішення)

розглянувши службову записку державного інспектора -  державного 
ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу державного 
контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
Бекреньової Тетяни Михайлівни, державногоінспектора - державного 
ветеринарного інспектора -  провідного спеціаліста Сумського відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Сумського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Галушко 
Алли Іванівни від 16.04.2021 року щодо результатів проведення позапланового 
заходу державного нагляду (контролю) ФОП Хілько Л.М., адреса потужності: 
Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, 32, який здійснений відповідно до 
наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 
628-ОД від 16.04.2021 року та направлення №4650-02.2/21 від 30.07.2020 року в 
присутності ФОП Хілько Л.М.

Встановлено:
Виробництво харчових продуктів, а саме: перцю фаршированого з 

м’ясом, ковбасок-гриль (курячих з сиром), ковбасок гриль зі свинини, котлет 
домашніх свинних, тефтель, котлет «Індича», «Індича» фрикадельок, 
гречаників зі свинини, котлет рибних, котлет рибних до посту, сирників, 
вареників з картоплею та грибами, вареників з солоним сиром, вареників з 
грибами та сиром, вареників з капустою, вареників з чорницею, чебуреків зі 
свининою сиром та помідором, та інших напівфабрикатів, без експлуатаційного 
дозволу чим порушено ч.І ст. 23 Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі -  ЗУ № 771).
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Згідно частини 1 етапі 20 Закону № 771, оператори ринку відповідають 
за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості 
харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють. Пунктом З 
частиною 2 етапі 20 цього Закону встановлено, то  операторам ринку 
зобов’язані отримувати експлуатаційний дозвіл у випадках, передбачених цим 
Законом.

Частиною 1 статті 23 Закону № 771, встановлено, що експлуатаційний 
дозвіл отримують оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з 
виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринною походження.

Відповідно до пункту 22 частини 1 етапі 1 ЗУ №771 експлуатаційний 
дозвіл - документ дозвільного характеру, що видасться територіальним органом 
компетентного органу операторові ринку за результатами інспектування його 
потужності та посвідчує право оператора ринку здійснювати визначену цим 
Законом діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів 
тваринного походження.

Згідно ч. 6 ст. 23 ЗУ №771 та порядку видачі експлуатаційного дозволу, 
затвердженого, постановою Кабінету Міністрів України від II листопада 2015 
р. № 930 під час інспектування потужності, посадові особами територіальних 
органів Держнродспоживслужби перевіряється її відповідність вимогам 
законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

Виходячи з зазначеного, здійснення діяльності оператором ринку 
пов'язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів 
тваринного походження до проведення такого інспектування та одержання 
експлуатаційного дозволу створює загрозу для життя та/або здоров’я 
споживачів їй шовідпої харчової продукції.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст.37 ЗУ №771 забороняється обіг харчових 
продуктів, вироблених на потужностях, щодо яких не отримано
експлуатаційного дозволу, передбаченого Законом України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Акт Сумського управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
№ 72 від 16.04.2021.

(опис встановлених порушень та посилання на акт, в якому були зазначені під час заходу державного 
нагляду порушення та вказати пункти, частини та статті законодавчих актів про харчові продукти, ветеринарну 
медицину та корми).

Па підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державного 
нагляду (контролю), у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 
людини, керуючись п.З ч.4'ст. 1 1, ч. 1,2 ст.67 Закону України від 18.05.2017 № 
2042-У111 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів 

(напівфабрикатів), згідно асортиментного переліку, який виробляє оператор 
ринку: ФОН Хі.тько Л.М., місцезнаходження оператора ринку: вул.
Харківська, 32, м. Суми, Сумська область на 10 робочих днів з 16.04.2021 по 
30.04.2021 (включно).



(на ша харчового продукту або кормів, назва оператора ринку, його 
місцезнаходження, щодо якого проводився захід)

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, які 
перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я 
людей на потужностях оператора ринку: ФОП Хі.тько Л,М. з 16.04.2021 року.

3. Розробити та застосувати коригувальні дії для усунення причин 
виявлених невідповідностей, які зазначені в акті та приписі.

4. Інформацію з матеріалами щодо вжитих заходів про виконання
рішення надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області в електронному вигляді: (е-таі1:ро5І@брк5-киту.gov.ua) та в
паперовому вигляді за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін 
до ЗО.04.2021 року (включно).

5. Відповідальність за виконання рішення покладається па ФОН Хі.тько 
Л.М.

6. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальніс ть у 
розмірі сорока мінімальних заробітних плат, відповідно до 11.18 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 звільняй від 
обов’язку виконання його вимог.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Копії рішення вручені (направлені):
Рішення від Лї: надіслано (найменування оператора ринку)

Рекомендованим листом від« » 2021року№
Квитанція від «__ » _______________________ 202 1 року №
Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: « »
202! року.

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


