
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

30.04.2020 м. Суми № 15

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
JIA30PEHK0 ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши звернення державного 
інспектора -  державного ветеринарного інспектора — головного спеціаліста відділу 
безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області Задорожнього Ігоря Володимировича, 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, державного інспектора -  державного ветеринарного інспектора -  
провідного лікаря ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів 
управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області Лозинської Любові 
Валентинівни щодо результатів проведення позапланового заходу державного 
нагляду (контролю) ТОВ «БІР-МАРКЕТ», що провадить господарську діяльність за 
адресою: Сумська область, м. Суми, пр-т. Курський, 81 А, який здійснений 
відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області № 692-ОД від 29.04.2020 року та направлення №2871-02.2/20 від 29.04.2020 
року

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ТОВ «БІР-МАРКЕТ», що здійснює діяльність 
за адресою: Сумська область, м.Суми, пр-т. Курський, 81 А, встановлено реалізацію 
харчових продуктів без відповідного маркування передбаченого Законом України 
"Про інформацію для споживачів харчових продуктів", а саме: кальмари в кунжуті
- 178 гр., крафтові ковбаски -  434 гр., путасу з перцем -  888 гр, бичок чищений -  
110 гр., жовтий смугастик 910 гр., фісташки -  414 гр., крісперс чилі -  726 гр., 
солодкий мікс -  326, кукуруза зі смаком сира -  934, арахіс солоний -564 гр., грінка 
вагова -  56 гр., грінка «Дніпровська» -  472 гр., свинина в’ялена -  94 гр., ікра тріски
-  104 гр., вобла -  60 гр., судак -  660 гр., плотва чищена -  278 гр., лящ -  940 гр. 
Також виявлено реалізацію ковбасок «Саляміні» - 308 гр., підприємство -  
виробник TOB МК «РІАЛ», адреса потужностей (об’єкта)^8виробництва: вул. 
Воскресінська 233, с. Новоселівка, Нововодолазьк^^^МЩ І гМ?Ю!авшітя обл.. на.
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маркуванні якого не зазначені умови зберігання. Чим порушуються вимоги 
Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в 
тому числі частини 1 та 2 статті 5, ст. 32, 37 Закону України "Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Керуючись п. 2 чІ 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:

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ТОВ «БІР-МАРКЕТ», який здійснює 
діяльність за адресою: Сумська область, м. Суми, пр-т. Курський, 81 А, 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 без відповідного маркування, а 
саме: кальмари в кунжуті - 178 гр., крафтові ковбаски -  434 гр., путасу з перцем -  
888 гр, бичок чищений -  110 гр., жовтий смугастик 910 гр., фісташки -  414 гр., 
крісперс чилі -  726 гр., солодкий мікс -  326, кукуруза зі смаком сира -  934, арахіс 
солоний -564 гр., грінка вагова -  56 гр., грінка «Дніпровська» -  472 гр., свинина 
в’ялена -  94 гр., ікра тріски -  104 гр., вобла -  60 гр., судак -  660 гр., плотва чищена
-  278 гр., лящ -  940 гр; ковбаски «Саляміні» - 308 гр.,на маркуванні якого не 
зазначені умови зберігання.
2. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ТОВ «БІР-МАРКЕТ» 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.
3. ПОКЛАСТИ на ТОВ «БІР-МАРКЕТ» відповідальність за виконання Рішення та 
попередити про те, що за його невиконання передбачена 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 восьми мінімальних заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

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

Євген ЛАЗОРЕНКО


