
Примірник № 1 

  

    
 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  

БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 

про тимчасове призупинення виробництва та/або обігу харчових  

продуктів та або кормів за порушення законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,  

здоров’я та благополуччя тварин 

 

22.11.2019                                            Рівне                                                  № 4 

 

 Я, Головний державний інспектор, головний державний ветеринарний 

інспектор Рівненської області Лазарчук Володимир Степанович    
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка видала розпорядження) 

 

За результатами позапланового заходу державного контролю у формі 

інспектування магазину «Крамниця», вул. Четвертна, 48а, с. Здовбиця, 

Здолбунівського району, Рівненської області оператора ринку ФОП 

Сапожнікова Юрія Володимировича, стосовно додержання оператором ринку 

гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, здійснений 

начальником відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Здолбунівського районного управління – державним інспектором Куренчук 

Оленою Сергіївною, лікарем ветеринарної медицини відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Здолбунівського районного 

управління Кухарець Іриною Андріївною 
(тип заходу – плановий або позаплановий, форма заходу – інспектування, найменування та місцезнаходження оператора ринку, 

прізвище, ім’я, по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної-особи підприємця щодо 

діяльності яких здійснювався захід державного контролю, прізвище, ім’я, по батькові посадової (их) особи (осіб) органу державного 

нагляду, яка (і) здійснила (и) захід, прізвище, ім’я, по батькові інших осіб, які брали участь у здійсненні заходу) 
 

Встановив:  

 

Оператор ринку: ПП «Торговий центр Д», вул. Здолбунівська, 17/1, м. Рівне, 

Рівненська область, код ЄДРПОУ 24177281. 

Потужність оператора ринку: агропродовольчий ринок ПП «Торговий центр Д»,                    

вул. Здолбунівська, 17/1, м. Рівне, Рівненська область. 

 

 Відповідно до повідомлення комунального некомерційного підприємства 

«Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради від 

20.11.2019 № 01/20-1363 щодо харчового отруєння 12 учнів 5а класу 



Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, яке пов’язують із 

вживанням цукерок «Конфеты черные бабы яги» (виробник: Chaozou chaoan 

happiness food co ltd Add, Китайська Народна Республіка, № партії НР001) при 

святкуванні дня народження Зіміної Анастасії та встановленої інформації, що 

цукерки були придбані Мамою учениці 5 а класу цієї школи Зіміною Іриною 

Вікторівною в магазині «Крамниця», вул. Четвертна, 48а, с. Здовбиця, 

Здолбунівського району, Рівненської області оператора ринку ФОП 

Сапожнікова Юрія Володимировича. В ході позапланового заходу державного 

контролю (інспектування) магазину «Крамниця», вул. Четвертна, 48а, с. 

Здовбиця, Здолбунівського району, Рівненської області оператора ринку ФОП 

Сапожнікова Юрія Володимировича встановлено, що цукерки «Конфеты 

черные бабы яги» (виробник: Chaozou chaoan happiness food co ltd Add, 

Китайська Народна Республіка № партії НР001), що ФОП Сапожніков Ю.В. 

придбав цукерки на агропродовольчого ринку ПП «Торговий центр Д»,                    

вул. Здолбунівська, 17/1, м. Рівне. Встановити торгове місце де були придбані 

вищезгадані цукерки станом на 22.11.2019 ФОП Сапожніков Юрій 

Володимирович не зміг.  

 На момент розслідування спалаху харчового отруєння 20.11.2019 в 

магазині «Крамниця», вул. Четвертна, 48а, с. Здовбиця, Здолбунівського 

району, Рівненської області оператора ринку ФОП Сапожнікова Юрія 

Володимировича на залишку залишилося 2 упаковки цукерок «Конфеты черные 

бабы яги» загальною вагою 30 грам, що є недостатнім для здійснення 

лабораторних випробувань. 

 Враховуючи, що харчове отруєння 12 учнів 5а класу Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня пов’язують із вживанням цукерок 

«Конфеты черные бабы яги» (виробник: Chaozou chaoan happiness food co ltd 

Add, Китайська Народна Республіка, дата виробництва 10.07.2019, вжити до: 

09.07.2022№ партії НР001) та на підставі ч. 9 ст.7 Закону України від 05.04.2007 

№ 877-V «Про основі засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», п. 3 ч. 4 ст. 11, ч. 1.2 ст. 67 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», у зв’язку з існуванням загрози 

для життя та здоров’я людини, 

 

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Тимчасово призупинити обіг цукерок «Конфеты черные бабы яги» 

(виробник: Chaozou chaoan happiness food co ltd Add, Китайська Народна 

Республіка, дата виробництва 10.07.2019, вжити до: 09.07.2022, № партії 

НР001) (далі Цукерки) на території агропродовольчого ринку ПП «Торговий 

центр Д», вул. Здолбунівська, 17/1, м. Рівне, Рівненська область терміном на 10 

робочих днів з 22 листопада 2019 року по 1 грудня 2019 року включно. 

2. В разі виявлення  Цукерок негайно вжити заходів щодо призупинення 

їх обігу та повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області. 



3. Оператор ринку має право відновити обіг харчових продуктів на 

підставах, визначених п. п. 1-4 ч. 4 ст. 67 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». 

4. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на директора 

ПП «Торговий центр Д» Нездюр Олену Ярославівну. 

5. Письмове повідомлення про виконання цього рішення прошу надати до 

Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, за 

адресою: вул. Малорівненська, 91, м. Рівне, в термін до 01 грудня 2019 року. 

6. Це рішення може бути оскаржено у адміністративному та судовому 

порядку у визначені законодавством строки. 

7. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальність 

відповідно з п. 18 ч. 1 ст. 65 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» накладання штрафу на фізичних осіб-підприємців в сумі 40 

мінімальних заробітних плат. 

 

 

 

Головний державний інспектор,  

головний державний ветеринарний  

інспектор Рівненської області                                                        В.С. Лазарчук                      

 

 

 

 

З рішенням ознайомлений(на) і оди н примірник отримав(ла): 

 

Керівник оператора ринку  

або уповноважена особа_______________________________________________ 
                                                                        (посада, ПІБ, керівника оператора ринку або уповноважена ним особа) 

 

“_____”  _________________ 2019 рік 

 


