
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 обігу харчових продуктів за порушення 

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

18.12.2020 м. Суми № 42

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прізвище імя по батькові особи яка видала рішення)

розглянувши лист Державного науково-дослідного інституту з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи № 1316 від 17.12.2020 року 
«Щодо позитивних результатів лабораторних випробувань», в зразку кисті 
крила індика (заморожена) виробництва ТОВ «Індичка» (Сумська область, 
Сумський район, с. Кровне, вул. Гірська, 39), а саме невідповідності за 
мікробіологічними показниками - L.monocytogenes в 25 г, що не допускається 
нормативними документами, службову записку офіційного лікаря ветеринарної 
медицини ТОВ «Індичка» Підлубного О.В. від 18.12.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до результатів лабораторних досліджень Державного науково- 
дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 
експертизи від 17.12.2020 року №018736е/20 встановлені невідповідності 
лабораторних досліджень в зразках кисті крила індика (заморожена), 
виробництва ТОВ «Індичка» (Сумська область, Сумський район, с. Кровне, вул. 
Гірська, 39), а саме за мікробіологічними показниками встановлена наявність 
L.monocytogenes в 25 г. Даний зразок був відібраний офіційним лікарем 
ветеринарної медицини СРДЛВМ Підлубним О.В., начальником відділу 
системи якості Пляс І.Г., лікарем ветеринарної медицини Ліхницькою В.І., зав. 
складом Пархоменко В.В. 09.12.2020 року (акт відбору б/н від 09.12.2020 року) 
на предмет перевірки продукції відповідності ТУ У 10.1-34362966-001:2015, 
що є порушенням п.1 ч.2 ст. 37 Закону України "Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

На підставі встановлених невідповідностей, 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 18.05.201 «Про державний контроль за
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дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», у зв’язку з 
існуванням загрози для життя та здоров’я людини

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Тимчасово припинити обіг харчових продуктів тваринного походження 

щодо яких встановлена Re відповідність лабораторних досліджень, а саме кисті 
крила індика (заморожена) виробництва ТОВ «Індичка», місцезнаходження 
оператора ринку: Сумська область, Сумський район, с. Кровне, вулиця Гірська, 
будинок 39 на 10 робочих днів з 18.12.2020 по 05.01.2021 (включно).
(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» передбачено зобов’язання оператора ринку вилучити 
та/або відкликати харчові продукти, а саме кисть крила індика (заморожена) 
які перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я 
людей на потужностях оператора ринку: ТОВ «Індичка» з 18.12.2020 року.

3. Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 16 ЗУ «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» застосувати 
коригувальні дії для усунення причин виявлених невідповідностей, 
встановлених при лабораторних випробуваннях.

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 05.01.2021 року.

5. Відповідальність за виконання рішення покладається керівника ТОВ 
«Індичка»

6. У разі не усунення ТОВ «Індичка» порушень Закону України від 
18.05.2017 № 2042 VIII «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин» до 05.01.2021 року, матеріали 
будуть передані до суду.

7. 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.

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

розмірі п’ятдесяти 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».
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З Рішенням ознайомлений (а) і один примірник отримав (лаЛ: л ^7  Л* * /
Керівник оператора ринку або уповноважена особа: м  с?в£?с>С? /С 'О

Нйї. ргірля О. (/
<($>. (Р~, 2-<&РсР_____2020 року 0  и  /

Копії рішення вручені (направлені):___________________________________
Рішення від__________ №Г______________ надіслано(найменування оператора ринку)
Рекомендованим листом від «____» ______________ 2020 року №________________
Квитанція від «___» ________________________2020 року № ____________________
Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: «____» _________
2020 року.

Примітка: Запис здійснюється на примірнику Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області (у разі відмови оператора ринку особисто 
отримати рішення).
Керуючись ч. 9 ст.7 Закону України від 05.04.2007 № 877-У «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», п.З ч.4 ст.11, ч. 1,2 ст.67 Закону 
України від 18.05.2017 № 2042-УІП «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин», у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 
людини.


