
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про вилучення і обігу харчових продуктів

06.05.2020 м. Суми № 16

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прпяніис їм» іюбвтькоаі особи »ка вклала ріикииві

розглянувши службову записку державною інспектора державного
ветеринарного інспектора заступника начальника управління начальника 
відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області Крючкова Віталія Олександровича, державного інспектора 
державного ветеринарною інспектора головною спеціаліста відділу державного 
контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Бекреньової 
Тетяни Михайлівни від 06.05.2020 року щодо результатів проведення 
позаплановою заходу державною нагляду (контролю) ГОВ «ЕКО» (ЕДРГІОУ 
32104254), що провадить господарську діяльність за адресою: 40000. Сумська 
область, м. Суми, вул. Кооперативна,І, який здійснений відповідно до наказу 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Лі* 704-ОД від
05.05.2020 року та направлення 2969-02.2/20 від 05.05.2020 року

В С Т А II О В И В :

В обігу оператора потужності ТОВ «ЕКО», що здійснює діяльність за 
адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Кооперативна, 1, виявлено 
пропонування до реалізації харчових продуктів, строки зберігання яких 
закінчилися, а саме: журавлина свіжа (виробник ТОВ «Інтеріал». м. Київ, дата 
фасування 02.03.2020 -  із терміном зберіганням 60 діб від дати фасування) в 
кількості 2 упаковки заг.вагою 0, 700 на суму 133.40 гри.; «Гриби свіжі 
ПЕЧЕРИЦІ» (виробник ТОВ «МАШБУМ» дата збору яких значилася 22 квітня 
2020 року, терміні зберігання яких не більше 9 діб. -  в кількості 2 упаковки заг. 
вагою 0, 500 кг на суму 33,80 гри. В кулінарному відділі ГОВ «ЕКО» 
пропонувалось до реалізації та реалізовувалось «Желе Фантазія Вагове Вир» із 
терміном придатності (згідно технологічної інструкції) не більше 24 год, при тому, 
що зазначено час виготовлення 07:39 - 04.05.2020, тоді як на момент перевірки 
термін придатності скінчився близько 6 год. назад -  в кількості 2 банки загальною 
вагою 0,488 кг. на суму 43.44 гри. Чим порушено п. 1 ч.2 ст. 37 ЗУ N 771.



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖНРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів

06.05.2020 м. Суми № 16

Я. Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

І ітрі шпик' »М* ПО  батькові особи «ка •Іілл.и рішення)

розглянувши службову записку державного інспектора -  державного 
ветеринарного інспектора -  заступника начальника управління -  начальника 
відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області Крючкова Віталія Олександровича, державного інспектора 
державного ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу державного 
контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Бекрсньової 
Тетяни Михайлівни від 06.05.2020 року щодо результатів проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) ТОВ «ЕКО» (ЕДРГІОУ 
32104254), що провадить господарську діяльність за адресою: 40000. Сумська 
область, м. Суми, вул. Кооперативна,!, який здійснений відповідно до наказу 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 704-ОД від
05.05.2020 року та направлення 2969-02.2/20 від 05.05.2020 року

В С Т А II О В И В :

В обігу оператора потужності ТОВ «ЕКО». шо здійснює діяльність за 
адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Кооперативна. 1. виявлено 
пропонування до реалізації харчових продуктів, строки зберігання яких 
закінчилися, а саме: журавлина свіжа (виробник ТОВ «Інтеріал», м. Київ, дата 
фасування 02.03.2020 -  із терміном зберіганням 60 діб від дати фасуванни) в 
кількості 2 упаковки заг.вагою 0, 700 на суму 133.40 гри.; «Гриби свіжі 
ПЕЧЕРИЦІ» (виробник ТОВ «МАШБУМ» дата збору яких значилася 22 квітня 
2020 року, терміні зберігання яких не більше 9 діб. -  в кількості 2 упаковки заг. 
вагою 0. 500 кг на суму 33,80 гри. В кулінарному відділі ТОВ «ЕКО» 
пропонувалось до реалізації та реалізовувалось «Желе Фантазія Вагове Вир» і * 
терміном придатності (згідно технологічної інструкції) не більше 24 год, при тому, 
що зазначено час виготовлення 07:39 - 04.05.2020. тоді як на момент перевірки 
термін придатності скінчився близько 6 год. назад в кількості 2 банки загальною 
вагою 0,488 кг. на суму 43,44 гри. Чим порушено п. 1 ч.2 ст. 37 ЗУ N 771.



закінчився с неякісною та небезпечною (ст. 1 'Закону України «Про вилучення з
оси у, переробку, утилізацію, знищення або полаявше використання неякісної та 
небезпечної продукції»).

Керуючись п 2 ч. 4 сг. II 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. 
5, 7, 8 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”’, ,

ВИРІШИВ:

1. ЗОБОВ’ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ТОВ «ЕКО», яке здійснює 
господарську діяльність за адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, вуя. 
Кооперативна, І, відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про вилучення з обіг) , 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 
небезпечної продукції» негайно провести вилучення з обіі~у харчової продукції з 
закінченими термінами придатності, а саме: журавлини свіжої (виробник ГОВ 
«Інтеріал», м. Київ, дата фасування 02.03.2020 -  із терміном зберіганням 60 діб від 
дати фасування) в кількості 2 упаковки заг.вагою 0, 700: грибів свіжих 
«ПЕЧЕРИЦІ» (виробник ТОВ «МАШБУМ» дата збору 22 квітня 2020 року, термін 
зберігання яких не більше 9 діб -  в кількості 2 упаковки, заг. вагою 0, 500 кг., желе 
«Фантазія» вагове вир із з датою виготовлення 04.05.2020- 07:39 -  в кількості 2 
банки загальною вагою -  0.488 кг.

2. ЗОБОВ’ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ -  ТОВ «ЕКО» протягом двох 
робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області на адресу: вуя. Гамалія, 25, м. Суми, 
інформацію та підтверджуючі документи щодо гроведених заходів по вилученню з 
обігу вищезазначених харчових продуктів.
3. ПОКЛАСТИ на ТОВ «ЕКО» відповідальність за виконання Рішення та 
попередити про те, що за його невиконання передбачена відповідальність п.16.19 
ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 
благополуччя тварин» у розмірі восьми мінімальних заробітних плат.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність попереджений (на):

Головний
державний ветеринарний ініУсВДо 
Су мської області \ Ч Євген ЛАЗОРЕІІКО


