
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
ЛАЗОРЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши звернення державного 
інспектора- державного ветеринарного інспектора - провідного спеціаліста відділу 
державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
Кравцова Сергія Юрійовича, 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 № 790-ОД від 19.05.2020 року та 
направлення №3484-02.2/20 від 19.05.2020 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: 
плотва чищена в кількості 8 шт., лящ в’ялений в кількості 3 штук. Також 
встановлена реалізація судака в’яленого в кількості 5 шт. на маркуванні якого 
інформація зазначена нечітко, не розбірливо, та не зрозуміло, її не можливо 
прочитати. Чим порушуються вимоги Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» в тому числі ч. 1 та 2 ст. 5, ч. З ст. 8; ст. 32, 
37 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів".

Керуючись п. 2 ч. 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), сг.ст. 7, 
8 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 
ПОДаЛЬШе ВИКОрИСТаННЯ НеЯКІСНОЇ Та НебеЗПеЧНОЇ прА™і.'мії” по

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

20.05.2020 м. Суми № 17



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: судака в’яленого в кількості 5 шт., плотви чищеної в кількості 8 шт., ляща 
в'яленого в кількості 3 штук..
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 сг. 
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):
«____ » _____________ 20___ р.
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