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

РІШ ЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

Я, головний державний інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій 
Іванович,
розглянувш и матеріали позапланового заходу державного контролю 
Комунального підприємства «Дитячий спортивно - оздоровчий центр 
«Горизонт» за адресою : вул. Центральна, 135, с. Запсілля Кременчуцького 
району П олтавської області (акт відбору зразків продукції від 27.07.2018, 
експертний висновок № 002008 п/18 від 30.07.2018 дослідження масла 
солодковерш кового селянського 73% жиру, виданий Регіональною 
державною  лабораторією  Держпродспоживслужби в Полтавській області), 
проведеного головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Катеренчук Н.М., начальником Полтавської обласної державної лікарні 
ветеринарної медицини Кульбашним В.В., головним спеціалістом відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Горіш ньоплавнівського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області М алильо Ю .В., завідувачем 
відділу відбору, реєстрації зразків продукції Регіональної державної 
лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області Соломаш енко 
А.М ., в присутності директора КП «ДСОЦ «Горизонт» М артинович Наталії 
Вікторівни, здійсненого в зв ’язку з появою обґрунтованої підозри щодо 
невідповідності продукції (заява КП «ДСОЦ «Горизонт» від 27.07.2018), 
встановив:
в обігу знаходиться фальсифікована продукція — відповідно до маркування на 
споживчій упаковці по 0,2 кг - масло солодковершкове селянське 73% жиру 
(дата виготовлення 18.07.2018, виробник ДП «Ружин-молоко» (адреса 
виробничих потужностей: вул. Леніна, 68, смт Ружин Ж итомирскої області), 
виготовлене на замовлення ТОВ «А врора-2015» (вул. Пироговського, 4 а, м. 
Київ), постачальник ФО-П Сергієнко В.І.), згідно результатів досліджень 
вміст немолочного жиру в якому складає 74,64%, органолептичні показники 
не відповідають даному виду продукції,



що є поруш енням статей 32, 37 Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

1. Керую чись статтею 67 Закону України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», на 
підставі отриманих результатів лабораторних досліджень, приймаю  
рішення щодо тимчасового припинення обігу харчових продуктів -  
масла солодковерш кове селянського 73% жиру, дата виготовлення  
18.07.2018, виробник ДП  «Ружин-молоко» (адреса виробничих  
потужностей: вул. Л еніна, 68, смт Ружин Ж итом ирскої області),
виготовленого на замовлення ТОВ «Аврора-2015» (вул. П ироговського, 
4 а, м. Київ) на потужності Комунального підприємства «Дитячий 
спортивно - оздоровчий центр «Горизонт» за адресою: вул. Центральна, 135, 
с. Запсілля Кременчуцького району П олтавської області 
з 31.07.2018 на десять робочих днів.

Разом з цим доводимо до вашого відому, що статтею 20 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
передбачено зобов'язання оператора ринку вилучати та/або відкликати у 
встановлений законом випадках харчові продукти, які перебуваю ть в обігу, 
якщ о встановлено, що ці продукти не відповідаються параметрам безпечності 
і можуть спричинити шкідливий вплив для здоров'я лю дини та про вжиті 
заходи письмово інформувати компетентний орган протягом одного 
робочого дня.

2. В ідповідальність за виконання рішення покладається на директора 
КП «ДСО Ц  «Горизонт» М артинович Наталію Вікторівну.

3. Інформацію  про виконання рішення прошу надіслати мені письмово 
до: 02 серпня 2018 року на адресу: вул. Воскресенський узвіз, буд. 7, 
м. Полтава

(термін виконання)

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

Один примірник рішення одержав, про відповідальність попереджений (на):
« _____ » ______________________ 20 р.

(підпис, прізвище, ініціали особи на яку покладена відповідальність)




