
Головне управління Держпродспоживслужби в П олтавській області 
Головний державний інспектор П олтавської області

РІШ ЕНН Я
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів
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Я, головний державний інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій 
Іванович,
розглянувши відомості з державного реєстру операторів ринку та 
потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, матеріали позапланового 
заходу державного контролю (акт складений за результатами проведення 
позапланового заходу державного контролю стосовно додержання 
оператором ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими
продуктами № 20 від 17.05.2018 - закладу роздрібної торгівлі ТОВ «Дельта 
продукт» за адресою : вул. Зіньківська, 8, м. Полтава, 36000), проведеного 
в.о. начальника відділу безпечності харчових продуктів Управління 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Валявським Я.Ф., 
головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів Управління
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Катеренчук Н.М., 
головним спеціалістом відділу державного контролю Управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Боженко Т.А., в присутності 
комерційного директора ТОВ «Дельта продукт» Зуй М.А.,

встановив:

в обігу виявлена продукція, що виготовлена на потужності, на роботу якої 
28.08.2017 анульовано експлуатаційний дозвіл (ТОВ «Полтавський м’ясний 
ГОСТ», адреса потужності виробництва згідно маркування: вул.
Переробників, 2, с. Мильці, Полтавський район, Полтавська область) -  
консерви м’ясні «Свинина» м'ясо тушковане по 525г, по ціні 55 грн. 00 коп. - 
4 шт., дата виготовлення 15.03.2018 (2 шт.) та 25.04.2018 (2 шт.), «Паштет



печінковий із свинячим жиром» по 250 г, по ціні 28 грн. 15 коп., дата 
виготовлення 17.01.2018 (11 шт.),
що є порушенням ст. 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів».

1.Відповідно до статті 67 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», в зв’язку з тим, 
що продукція виготовлена на потужності, на роботу якого анульовано 
експлуатаційний дозвіл, приймаю рішення щодо тимчасового припинення  
обігу харчових продуктів - м ’ясних консервів «Свинина» м'ясо тушковане 
по 525 г, дата виготовлення 15.03.2018 ( 2 шт.) та 25.04.2018 (2 шт.), «Паштет 
печінковий із свинячим жиром» по 250 г, дата виготовлення 17.01.2018 (11 
шт.) в магазині ТОВ «Дельта продукт» за адресою : вул. Зіньківська, 8, 
м. Полтава,
з 17.05.2018 на десять робочих днів.

Доводимо до вашого відому, що ст. 37 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
забороняється обіг харчових продуктів, виробених на потужностях, щодо 
яких не отримано експлуатаціійного дозволу, або дія якого тимчасово 
припинена.

2.Відповідальність за виконання рішення покладається на керівника ТОВ 
«Дельта продукт» Дубовську Нелю Григорівну.
3.Інформацію про виконання рішення прошу надіслати мені письмово до: 
01 червня 2018 року на адресу: вул. Воскресенський узвіз, буд. 7, м. Полтава

(термін виконання)

4.Попереджаю, що за невиконання вимог рішення передбачена 
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Рішення складено в 2-х примірниках.

Головний державний інспектор Г.І. Пікуль


