
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 т имчасове припинення обігу харчових продуктів за порушення 

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

01.07.2020 м. Суми № 19

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прізвище імя по батькові особи яка видала рішення)

розглянувши експертний висновок випробувальної лабораторії Сумської 
регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 000881 д.к./20 від
30.06.2020 року щодо виявлених невідповідностей в ході лабораторних 
досліджень в зразках продукції, пельменів «Домашні», виробництва ФОП 
Левченко A.B. (Сумська область, м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 83/1), за 
вмістом БГКП  та КМ А Ф А нМ , які були відібрані в ході планового заходу 
державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері 
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів ФОП Левченко 
A.B., здійсненого згідно наказу № 971-ОД від 17.06.2020 року, направлення № 
4609-02.2/20 від 17.06.2020 року

Встановив:

Відповідно до результатів лабораторних досліджень випробувальної 
лабораторії Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від
30.06.2020 року №000881 д.к/20 встановлені невідповідності лабораторних 
досліджень в зразках пельменів «Домашні», виробництва ФОГІ Левченко A.B. 
(Сумська область, м. Шостка, вул. Родини Кривон’осів, 83/1), а саме, за вмістом 
БГКП  та КМ А Ф А нМ , від партії 50 кг, дата виготовлення - 18.06.2020 року. 
Встановлена невідповідність за мікробіологічними випробуваннями не 
відповідає ДСТУ 4437:2005 «Напівфабрикати м’ясні та м’ясорослинні посічені. 
Технічні умови», що є порушенням п.1 ч.2 ст. 37 Закону України "Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

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

На підставі невідповідностей виявлених в ході проведення лабораторних 
досліджень, у зв'язку з існуванням загрози для життя та здоров’я людини, 
керуючись п.З ч.4 ст. 11, ч. 1,2 ст.67 Закону України від 18.05.2017 № 2042-V1I1 
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин», ст. ст. 5, 7, 8 Закону України “ Про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 
небезпечної продукції” ,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. ФОГІ Левченко A.B. який здійснює господарську діяльність за 

адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 83/1, з
01.07.2020 негайно припинити обіг харчових продуктів, а саме: пельменів 
«Домашні», дата виробництва - 18.06.2020 року, від партії - 50 кг.

(назва 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» ФОН Левченко A.B. вилучити та/або відкликати харчові 
продукти, які перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив для 
здоров’я людей на потужностях оператора ринку з 01.07.2020 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: (e-mail:post@dpss-sumy.gov.ua) та в паперовому вигляді 
за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін до 15.07.2020 року.

5. Відповідальність за виконання рішення покладається ФОН Левченко
A.B.

6. Це рішення може бути оскаржено у адміністративному та судовому 
порядку у визначені законодавством строки. Оскарження рішення не припиняє 
його дії та не звільняє від обов’язку виконання його вимог.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
8. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальність у 

розмірі сорока мінімальних заробітних плат, відповідно до п. 18 ч.І ст. 65 
Закону України від 18.05.2017 року № 2042-VIII «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

mailto:post@dpss-sumy.gov.ua


З Рішенням ознайомлений (а) і один лрїімфник о і рима?* ілц 
Керівник оператора ринку аГж> «іиіяіоважена.асоі'а:

§ 6 0 ? ^ ^ 2020 рок\

Копії рішення вр> ієні і направлені):
Рішення в і ї  , Аг" надіслано (найменування оператора ринк\і

Жскомендоваиим .іисгом ні ; 2020 рок>
ічни таймі* під ■■ •' _ 2і)2и пок) .№*
1 іоштовс повідомлення про вручеі-іня операюр\ рик\ Ргтпснмя отримано: ■
'о'1!) рОК).

Примітка: і шне чдііісню; іься па примірник) Головного \ правління 
Дер‘-КІірО.!!СІіОЖ![»СЛуЖПН І’. ( VМСЬКІїі області (\ рип НІ ІМОВ'Й і.ніерлт0ргі ріінку особиетч 
оі рим аги рішеїтя і.


