
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про припинеиня обігу харчових продуктів

29.01.2020 м. Суми № 05

Я, Г оловний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
JTA30PEHK0 Євген Анатолійович, розглянувши службову записку державного 
інспектора -  державного ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу 
державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області СЗ- 
02.2/95/20 від 29.01.2020 року щодо результатів проведення позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) ТОВ «Нетьоса» , що провадить свою діяльність за 
адресою: вул. 20 років Перемоги, 5, м. Суми, Сумська область, який здійснений 
згідно наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 
169-ОД від 28.01.2020 року та направлення №664-02.2/20 від 28.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

В обігу оператора потужності ТОВ «Нетьоса», що здійснює діяльність за 
адресою: вул. 20 років Перемоги, 5, м. Суми, Сумська область була виявлена 
харчова продукція, а саме 80 бутилів води ТМ «Іволжанська» виробництва ТОВ 
«Завод «Еко-продукт» об’ємом 18, 9 л, на яких була відсутня дата виробництва чи 
«вжити до...». Згідно маркування номер партії ідентифікується з датою 
виробництва. Замість цього на кришці пляшки були наліплені тимчасові стікери з 
написом «від руки» кульковою ручкою «вжити до березня 2020», що є порушенням 
ст. 32, 37 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів".

Керуючись гі. 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 - керівника ТОВ «Нетьоса», який 
здійснює господарську діяльність за адресою: вул. 20 років П ^емоги, 5, м. Суми,
Сумська область: Головне управління
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області
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- 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 80 бутилів води ТМ «Іволжанська» виробництва ТОВ «Завод «Еко-продукт» 
об’ємом 18, 9 л, на яких була відсутня дата виробництва чи «вжити до...», 
маркування яких не відповідає законодавству;

- 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.

2. ПОКЛАСТИ НА керівника ТОВ «Нетьоса» 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 отримдв, про відповідальність попереджений (на):

/

Євген ЛАЗОРЕНКО


