
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
ЛАЗОРЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, розглянувши звернення державного 
інспектора -  державного ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Кролевецького районного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
Рогожина Богдана Леонідовича щодо результатів проведення позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) який здійснений відповідно до наказу Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області № № 538-ОД від
12.03.2020 року та направлення № 1817-02.2/20 від 12.03.2020 року щодо ВКП 
ТОВ «ТОРГСЕРВІС», який розташований за адресою: вул. Кооперативна, 4, м. 
Кролевець, Кролевецький р-н, Сумська обл., 4! 300,

В С Т А Н О В И В :

- Оператор ринку ВКП ТОВ «ТОРГСЕРВІС», що провадить господарсь 
діяльність з фасування меду за адресою: вул. Кооперативна, 4, м. Кролевеї 
Кролевецький р-н, Сумська обл., 41300, здійснював реалізацію реалізацію харчов 
продуктів, із закінченими мінімальними строками зберігання, а саме:

- «Каприз дюшес» - ПЕТ пляшка по 1,5л.' 13 шт., виробник ТОВ «Мастер Фу; 
дата виготовлення 12.07.2019р. (термін зберігання 180 днів), закінчився термін» 
зберігання,

- «Каприз сітро» - ПЕТ пляшка по 1,5л. 72 шт., виробник ТОВ «Мастер Фу; 
дата виготовлення 12.07.2019р. (термін зберігання 180 днів);

- «Каприз сода» - ПЕТ пляшка по 1,5л. 6 шт., виробник ТОВ «Мастер Фуд», дг 
виготовлення 17.04.2019р. (термін зберігання 180 днів);

- «Каприз лимон-лайм» - ПЕТ пляшка по 1,5л. 9 шт., виробник ТОВ «Масі 
Фуд», дата виготовлення 11.03.2019р. (термін придатності 180 днів);

- Пиво «Марочне» ПЕТ пляшка по 0,8л. 109 шт. кінцевий термін вживан 
24.02.2020р. виробник ПрАТ «Оболонь»;

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів
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- Вода сильно газована «ABITA» - ГІЕТ пляшка по 0.5л. 559 шт., виробник 
ТОВ «Мастер Фуд», дата виготовлення 12.03.2018р. {термін зберігання 1 рік);

- Вода не газована «КУПАВА» - ПЕТ пляшка по 2 л. 6 шт., виробник TOB 
«Мастер Фуд», дата виготовлення 18.05.2018р. (термін зберігання 6 міс);

- Вода не газована «КУПАВА» - ПЕТ пляшка по 1.5 л. 252 шт., виробник 
TOB «Мастер Фуд», дата виготовлення 10.05.2018р. (термін зберігання 6 міс);

- напій «VINILLA» вміст алкоголю 15 % скляна пляшка 0,5л, 1 шт. завезений 
з Польщі дата виготовлення 21.11.2017р. термін придатності 18 міс

п.2 ст.37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів».

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 - ВКП ТОВ «ТОРГСЕРВІС», який 
здійснює діяльність з фасування меду за адресою: вул. Кооперативна, 4, м. 
Кролевець, Кролевецький р-н, Сумська обл., 41300:
- 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 харчових продуктів-напоїв із 
закінченими мінімальними строками зберігання, а саме: «Каприз сітро» - ПЕТ 
пляшка по 1,5л. 72 шт., виробництва ТОВ «Мастер Фуд», дата виготовлення 
12.07.20І9р. (термін зберігання 180 днів); «Каприз сода» - ПЕТ пляшка по 1,5л, 6 
шт., виробництва ТОВ «Мастер Фуд», дата виготовлення 17.04.2019р. (термін 
зберігання 180 днів); «Каприз лимон-лайм» - ПЕТ пляшка по 1,5л. 9 шт., 
виробництва ТОВ «Мастер Фуд», дата виготовлення 11.03.2019р.* (термін 
придатності 180 днів); пиво «Марочне» ПЕТ пляшка по 0,8л. 109 шт. кінцевий 
термін вживання 24.02.2020р. виробництва ПрАТ «Оболонь»; Вода сильно 
газована «АВІТА» - ПЕТ пляшка по 0,5л. 559 шт., виробництва ТОВ «Мастер 
Фуд», дата виготовлення 12.03.2018р. (термін зберігання 1 рік); Вода не газована 
«КУТІАВА» - ПЕТ пляшка по 2 л. 6 шт., виробництва ТОВ «Мастер Фуд», дата 
виготовлення 18.05.2018р. (термін зберігання 6 міс); Вода не газована «КУПАВА»
- ПЕТ пляшка по 1,5 л. 252 шт., виробництва ТОВ «Мастер Фуд», дата 
виготовлення 10.05.2018р. (термін зберігання 6 міс к напій «VlNin.l А*> вміст 
алкоголю 15 % скляна пляшка 0.5л. ! піт. завезений з 'Потьин лата нимчон іенни 
21.11.2017р. термін придатності 18 міс.



2. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - ВКП ТОВ «ТОРГСЕРВІС» протягом 
двох робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області на адресу: вул. Гамалія, 25, м. Суми, 
інформацію та підтверджуючі документи щодо проведених заходів по вилученню з 
обігу вищезазначених харчових продуктів,
3. ПОКЛАСТИ на ВКП ТОВ «ТОРГСЕРВІС» відповідальність за виконання 
Рішення та попередити про те, що за його невиконання передбачена 
відповідальність п.19 ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти т в а р и н н о г о  

походження, здоров’я та благополуччя тварин» у розмірі п’яти мінімальних 
заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність попереджений (на):
....Щ ± Щ-(_______ 2 0 / £ р .  у  /  /  f  /  ./

,Г- '•
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вул. Кооперативна № 4 
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МФО 337568, код ЄДРПОУ 30033501

02.03.2020 року м. Кролевець

ДОРУЧЕННЯ

Виробничо-комерційне підприємство-товариство з обмеженою відповідальністю 
«Торгсервіс» (надалі -  Товариство), в осо,бі директора Гапича Володимира Миколайовича, 
що діє на підставі Статуту, уповноважує Третякова Олександра Васильовича, що 
проживає в м. Кролевець, Сумська обл., вул. 8 Березня, буд. 30, кв. 53 (паспорт серія МА № 
050533, виданий Кролевецьким РВ УМВС України в Сумській області 15.02.1996 року, 
ідентифікаційний код 2282412137), представляти інтереси Товариства, посадових осіб 
Товариства з адміністративного оскарження рішень контролюючих органів Державної 
податкової служби України, інших державних органів і установ, комунальних підприємств 
та вести справи в усіх судових установах, з усіма правами, що надані законом позивачу, 
відповідачу, третій особі, з усіма правами сторони по справі, в тому числі з правом 
ознайомлення з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у 
приватних бесідах та судових засіданнях, подавати запити та докази, брати участь у 
дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, 
наводити свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, 
заперечувати проти клопотань та доводів інших учасників судового процесу, змінювати 
підставу або предмет позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, в тому 
числі з правом завершення справи миром, оскарження рішень і ухвал суду, правом подання 
позову до суду, отримання рішень і ухвал суду, подачі виконавчого листа до стягнення, а 
також подавати від імені Товариства, посадових осіб Товариства будь-які заяви та 
документи, отримувати від усіх осіб, органів та установ необхідні довідки та документи, 
при цьому розписуватись від імені Товариства і виконувати всі дії пов’язані з виконанням 
цього Доручення.

Доручення видано строком на один рік, без права передоручення, і дійсне до 
02 березня 2021 року.

Доручення зареєстровано за № 0203/20-юр.

Зразок підпису Третякова О.В.___ 0 засвідчую
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