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Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

о&од. ^

Я,  головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, 
розглянувши матеріали позапланового заходу державного контролю 
магазину ТОВ «Торгівельна компанія «Економ Плюс» за адресою: вул. 
Котляревського, 32-А, с. М ачухи Полтавського району, Полтавської області 
(акт перевірки №43 від 31.08.2018, рішення про відбір зразків № 7 від
31.08.2018, акт відбору зразків продукції від 31.08.2018, експертний висновок 
№ 002258 п/18 від 04.09.2018 про дослідження масла солодковершкового 
селянського 72,8%  жиру ДСТУ 4399:2005 ТМ  «Чутянка» ТОВ «Гранд- 
молпродукт», 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 Натяглим О.М., головним 
спеціалістом відділу державного контролю Управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Назарцем О .C., головним 
спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Полтавського районного управління Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Паращенко В.В. із 
залученням лікаря ветеринарної медицини відділу відбору, реєстрації зразків 
продукції Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в 
Полтавській області Любченко Т.С., в присутності директора магазину ТОВ 
«ТК «Економ Плюс» Очеретяної Оксани Олександрівни, здійсненого в 
зв ’язку з появою обґрунтованої підозри щодо невідповідності харчової 
продукції (заява гр.. Якуш иної У.П. про харчове отруєння не Чонки P.C. (з 
підтверджувальними документами -  виписка П олтавської ОКІЛ № 4144 від
30.08.2018, копія фіскального чеку про придбання харчового продукту ПН 
000034268112 від 22.08.2018) від 28.08.2018, а також два повідомлення 
(№ 14.4.1/2181 від 21.08.2018 та № 14.4.1/2227 від 28.08.2018) Головного



управління Держпродспоживслужби в М иколаївській області щодо 
невідповідності масла солодковершкового селянського 72,8% жиру ТМ 
«Чутянка» виробництва ТОВ «ГРАНД-М ОЛПРОДУКТ» з датами 
виробництва: 10.07.2018 партія 10 та 21.07.2018 партія 21, вимогам ДСТУ 
4399:2005 по масовій частці немолочного жиру в жировій фазі масла: 39,0% 
та 90,0% відповідно (експертний висновок № 892/х від 20.08.2018 та протокол 
випробування № 923/Х  від 23.08.2018), зразки були відібрані під час 
здійснення інспектувань вказаних в повідомленні: закладу громадського 
харчування та закладу роздрібної торгівлі харчовими продуктами на 
території М иколаївської області,

в с т а н о в и в :
в обігу знаходиться фальсифікована харчова продукція -  відповідно до 
маркування на споживчій упаковці по 0,2 кг - масло солодковершкове 
селянське 72,8% жиру ТМ «Чутянка» ДСТУ 4399:2005, декларація виробника 
№ М -2108-8 від 21.08.2018 (виробник ТОВ «ГРАНД-М ОЛПРОДУКТ», 
адреса підприємства-виробника: вул. Заводська, 9а, смт Чутове Полтавської 
області, постачальник ФО-П Козуб Ю .Г. ТТН №  Р41478 від 23.08.2018), 
згідно результатів досліджень вміст немолочного стороннього жиру, в якому 
складає 81,38%, 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 припинення обігу харчових продуктів -  масла 
солодковершкового селянського 72,8% жиру ТМ «Чутянка», 
виробництва ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» на потужності з обігу 
харчових продуктів -  магазин TOB «ТК «Економ Плюс» за адресою: вул. 
Котляревського, 32-А, с. М ачухи, Полтавський район П олтавської області 
з 05.09.2018 на десять робочих днів.

1.1. Н а час дії рішення терміново вжити заходів щодо вилучення з 
обігу всіх залишків масла солодковерш кового селянського 
72,8% жиру ТМ  «Чутянка», виробництва ТОВ «ГРАНД- 
М ОЛПРОДУКТ» магазин TOB «ТК «Економ Плюс» за 
адресою: вул. Котляревського, 32-А, с. М ачухи, Полтавський 
район Полтавської області та повернути
постачальнику/виробнику для подальш их дій щодо 
приведення у відповідність, переробки чи/або утилізації у 
відповідності до вимог чинних нормативних та законодавчих 
актів.



1.2. В Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській 
області надати відповідну підтверджуючу документацію щодо 
проведених заходів по вилученню з обігу (кількість), 
поверненню чи/або відкликанню невідповідного 
(фальсифікованого) харчового продукту.

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 
перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти не відповідають 
параметрам безпечності і можуть спричинити ш кідливий вплив для здоров'я 
людини та про вжиті заходи письмово інформувати компетентний орган 
протягом одного робочого дня.

2. В ідповідальність за виконання рішення покладається на директора 
магазину ТОВ «Торгівельна компанія «Економ Плюс» Очеретяну Оксану 
Олександрівну.

3. Інформацію  про виконання рішення прошу надіслати мені письмово 
до: 14 вересня 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.

Один примірник рішення одержав, про відповідальність попереджений (на):
« » f  t t y i i c u a ____________20 / /  р.

f rn m S  Ьч м ґ )ісош2 0 .0  __________
( У  (підпис, прізвище, ініціали ос£>бй/ на яку покладена відповідальність)

М.П.

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інс Пікуль


