
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ

вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27 
E-mail: info@kyiv.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів 

" AS 1 року №
\ ' ' І І:

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла рішення)

Розглянув
Матеріали позапланового інспектування ТОВ «Беллі Груп», код ЄДРПОУ 

43468462, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 26-А (акт складений за результатами 
проведеного планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання 
операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від 
22.07.2021 № 2822-2), (юридична адреса: 93106, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Гора 
Попова, 22, кв. 4).

Встановив:
При позаплановому інспектуванні державним ветеринарним інспектором, державним 

інспектором Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 15.07.2021 
потужності ТОВ «Беллі Груп» (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 26-А) виявлено 
порушення вимог ч. 1 ст. 22; ч. 1, ч. 2 ст. 37; пункти 1, 2 ч. 1 статті 41; пункт 3 ч. 1 статті 49 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» № 771, частини 1, 4, 6, 7 ст. 5, статей 6, 8, 18, 19 Закону України «Про 
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» N 2639.

На маркуванні кондитерських виробів запакованих в одноразову тару відсутня 
частина інформації згідно до частин 1, 4, 6, 7 ст. 5, статей 6, 8, 18, 19 Закону України «Про 
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» які були в обігу на потужності ТОВ 
«Беллі Груп», а саме: відсутня інформація щодо дати виробництва та/або дата «вжити до», 
відсутній виробник, умови зберігання, на: тістечка «Мішутка медовик» - 4 уп. вагою 544 гр.; 
торт «Празький» - 4 уп. вагою 936 гр.; торт «Снікерс» - 2 уп.вагою 601 гр.; «Сочник із 
сиром» - 3 уп. вагою 332 гр.; «Бісквіт творожок» - 4 уп. вагою 808 гр.; «Барвінок простий»- 4 
уп. вагою 601 гр.; тістечко «Еклери ведмедик» - 2 уп. вагою 338 гр.; тістечко «Заварне 
кільце» - 2 уп. вагою 312 гр.; торт «Медовик Конд- клас» - 2 уп. вагою 561гр.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» від 23.12.97 № 771/97-ВР вищезазначений харчовий продукт є 
небезпечним харчовим продуктом.

(суть порушень)
Виявленні порушення становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини.

На підставі п. З ч. 4 ст. 11, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону України «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року № 2042- 
VIII
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Вирішив:
1. Тимчасово припинити діяльність з обігу вищезазначених харчових продуктів, а саме: 
тістечка «Міптутка медовик» - 4 уп. вагою 544 гр.; торт «Празький» - 4 уп. вагою 936 гр.; 
торт «Снікерс» - 2 уп.вагою 601 гр.: «Сочник із сиром» - 3 уп. вагою 332 гр.; «Бісквіт 
творожок» - 4 уп. вагою 808 гр.; «Барвінок простий»- 4 уп. вагою 601 гр.: тістечко «Еклери 
ведмедик» - 2 уп. вагою 338 гр.; тістечко «Заварне кільце» - 2 уп. вагою 312 гр.; торт 
«Медовик Конл- клас» - 2 уп. вагою 561гр. в магазині ТОВ «Беллі Груп» (м. Київ, 
проси. Героїв Сталінграда, 26-А), в термін до 10 робочих днів з дня вручення даного 
рішення.
2. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
3. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.
4. Інформацію про виконання рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужби в м.Києві (вул. Волинська. 12, м. Київ, 03151) протягом трьох днів з 
дня отримання.
5. Відповідальність за виконання рішення покладається на директора ТОВ «Беллі Груп» 
Данильченко Анжела Володимірівна.

(посада, прізвище, ім’я по батькові)

Це рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. Оскарження 
рішення не припиняє його дії та не звільняє від обов’язку виконання.
Попереджаю, що невиконання рішення тягне відповідальність згідно з чинним 
законодавством.
Рішення одержав, про відповідальність попереджений____________________

(підпис особи, на яку покладено відповідальність)

«_____» ______________20___ року.
Відмітка про відправлення рішення рекомендованим листом____________

Копії рішення направлені:
(№ квитанції кому і коли надіслані)

(вказати к< іу і коли надіслані)

Головний державний інспектор

М.П.

О.М. Рубан
(прізвище, ініціали і підпис)


