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Про вiдновлення маркування, вилучення та
знищення харчових продуктiв
,Щержавними iнспекторами Березанського мiжрайоного управлiння
Головного управлiння ,.Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi
Тарановим В.М., Скоробогатовою о.Г., Жl"rковим В.Г. 18.03.2020 здiйснено
позаплановий захiд державного контролю у формi iнспектуваннrl поryжностi
суб'екта господарювання ФОП Ковтун Наталii Миколаiвни (вул. Морська 22,
с. Лугове, Березанський район, Миколаiвська область).
За розультатами iнспектування виJIвлено вiдсутнiсть маркування на
харчових продуктах (сирний продукт, маргарин, печiнка свинна, грудинка
куряча, шия iндича).
Станом на 18.03.2020 року закiнчився TepMiH придатностi Фаршу

<Селянського) виробник

ПГI

<Полубохiн

М.О.) м.

.Щнiпро, вул.

Петрозаводська, 510, дата виробництва24.07.2019р. строк придатностi 90 дiб
у кiлькостi 2 кг.
Враховуючи зu}значене, керуючись пунктами 1, 2,3 ч.4 ст.||, ст.6'|
Закону Украiни Jф 2042-VIII вiд 18.05.2017 кПро державний контроль за
ДОТриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин),

Зобов'язус:

1.

ФОП Ковтун Наталii Миколаiвнi:
1.1. Вил1..rити з обiгу харчовi продукти без MapKyBaHIuI, а саме: сирний
ПРОДУкТ - 2,7З0 кг, маргарин - 3,166кг, печiнка свинна - 8,184 кг, грудинка
куряча

-З,|26 кг, шия iндича - 4,490 кг.

TepMiH: з 19.03.2020

1.2. Здiйснити виправлення маркування харчових продуктiв (сирний продукт,

МаРгаРин, печiнка свинна, грудинка к)Фяча, шия iндича)

у вiдповiднiсть

до

вимог Закону Украiни <Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових
продуктiв>.

TepMiH: до 26.03.2020

Ь28-Р вiл l9.03.2020

1.3. Провести знищення харчового продукту, а саме: Фаршу кСелянського))
(виробник ПП кПолубохiн М.О.> м. Щнiпро, вул. Петрозаводська, 510, дата
виробництва 24.07.20|9р. строк придатностi 90 дiб)
кiлькостi 2 кг,
вiдповiдно
Закону УкраТни кПро побiчнi продукти тваринного
походження, не призначенi для споживання людиною).
TepMiH: до 26.03.2020
1.4. Письмово iнформувати Березанське мiжрайонне управлiння Головного
управлiння .Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi по адресi вул..
Новосельська, 50, смт. Березанка, Миколаiвська обл.. про виконання рiшення
цього розпорядження, з додаванням копiй пiдтверджуючих документiв, в
TepMiH до 27.03.2020р.
2. Контроль за виконаннrIм розпорядження покласти на заступника
нач€Llrьника наччLпьника вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноi медицини Березанського мiжрайонного управлiння Головного
управлiння,Щержпродспоживслужби в МиколаТвсъкiй областi Ганус Л.А.

у

до

Рiшення скJIадено в 2-х примiрниках.
Вiдповiдальнiсть за виконаннrI рiшення покладаеться на ФОП Ковтун

Ната_гriю МиколаТвну.

що за

невиконаннrI вимог рiшення передбачена
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавства (ч. 1 п. L4, L8 ст. 65 Закону
Украiни Ns 2042-YПI вiд 18.05.2017 пПро державний контроль за
корми, побiчнi продукти
дотриманшIм законодавства про харчовi проду

Попереджаю,

тваринного походження, здоров'я та благополучч/ тварин>),

Головний державний iнспектор

Рiшення Головного державного iнспектора
отримав

Олена Скоробогатова
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