
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 
про вилучення з обігу харчових продуктів

« Л»« $9 »2021р. м. Тернопіль

Я, Головний державний інспектор Тернопільської області Рогальський Ігор 
Олегович, розглянувши службову записку начальника Теребовлянського районного 

.управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
Дороіпа Остапа Петровича щодо результатів проведення планового моніторингу 
рослинної продукції, що належить оператору ринку ФГ «Біатріс», який 
розташований за адресою: 48110, с. Багатківці, Теребовлянського району, 
Тернопільської області, та розглянувши результати експертних висновків № 
002330м/2І, від 22 вересня 2021 року Тернопільської регіональної державної 
лабораторії Держпродспоживслужби

ВСТАНОВИВ: в обігу оператора ринку ФГ «Біатріс», який розташований за 
адресою: 48110, ,с. Багатківці, Теребовлянського району, Тернопільської області 
знаходиться харчова продукція виробництва: ФГ «Біатріс», 48110, с. Багатківці, 
Теребовлянського району, Тернопільської області - морква столова «Харизма», 
урожай 2021 року, партія вагою 120 кг.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільські області 
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), 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 — ФГ «Біатріс», 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 , а саме 120 кг моркви столової «Харизма»», 
виробництва: ФГ «Біатріс». 48 110, село Багатківці, Теребовлянський район, 
Тернопільська обл., урожай 2021 року.
Протягом двох робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на адресу: вул. 
Микулинецька 20, м. Тернопіль інформацію та підтверджуючі документи щодо 
проведених заходів по вилученню з обігу вищезазначених харчових продуктів. 
ПОКЛАСТИ на ФГ «Біатріс» відповідальність за виконання Рішення та попередити 
про те, що за його невиконання передбачена відповідальність п.18 ст. 65 ЗУ «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного, походження, здоров’я та благополуччя тварин» у 
розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність попереджений (на):
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Фурт Катерина Юріївна
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Головний Державний інспектор 
в Тернопільській області Ігор РОГАЛЬСЬКИЙ


