ГОЛОВНЕ УПРДВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАIВСЪКtЙ ОБЛАСТI

розпорядхtЕння
У€ к&пТh,р Х-оЮ

МиколаТв

Nпi*Р

Про тимчасове вилучення з обiгу,
та вiдновлення маркування
харчових продуктiв.

flержавними iнспекторами Березанського мiжрайоного управлiння
головного управлiння Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
Таранови, ъ.М,, Скоробоiатовою о.Г |5.о4.2020 здiйснено позаплановий
.uiiД державнОго контРолю У формi iнспектування потужностi суб'скта
господарювання Фоп Кочетков Василь Iванович (вул. МIиру 28, с,
область).
Щмитрiвка, Березанський район, Мико.lIаiвська

за результатами iнспектування виявлено вiдсутнiсть маркування

на

харчовиХ продуктах (крило куряче, окорок курячий, каркас курячий).
Враховуючи зазначене, керуючись пунктами 1,2, З ч. 4 ст.11, ст. 67
Закону-Украi'ни J\lb 2042-VIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за
продукти
дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин)),

Зобов'язус:

1.

ФОП Кочеткову Василю Iвановичу:
1.1. Тимчасово вилучити з обiгу харчовi продукти без маркування, а саме:
крило куряче - 4,602 кг, окорок курячий - 4,|94 кг, каркас курячий - 3,418
кг.

TepMiH: з 16.04.2020

1.2. Здiйснити виправлення маркування харчових продуктiв (крило куряче,
окороК курячий, nup*u. курячий) у вiдповiднiсть до вимог Закону Украiни
uПро iнформачiю для споживачiв щодо харчових продуктiв>.
TepMiH: до 22.04.2020
1.3. Письмово iнформувати Березанське мiжрайонне управлiння Головного
областi по адресi вул"
управлiння ,Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй
ifo*o..n"cbкa, 50, iMT. Березанка, IVIиколаТвська обл.. про виконання рiшення

ffsЗ2-Р вi.ц 16.О4.2а2С

цього розпорядження, з додаванням копiй пiдтверджуючих документiв, в

TepMiH до 23.04.2020р,

2,

Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника

Березанського мiжрайонного управлiння Головного

Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi Галушко Л.L

управлiння

Рiшення скJIадено в 2-х примiрниках.

Вiдповiдаrrьнiсть

за

Кочеткова Василя Iвановича.

виконання рiшення покJIадаеться

на

ФОП

що за

невиконання вимог рiшення передбачена
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавства (ч. 1 п. 14, l8 ст.65 Закону
Украiни JЮ 2042-УII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти
Попереджаю,

тваринного походження, здоров'я та благополуччя

Головний державний iнспектор

Рiшення Головного державного iнспектора
отримав

Олена Скоробогатова

05 1532
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кАлнАус

