
Головне управління Держнродспоживслужби в Полтавській області 
Головний державний інспектор га 

головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШ ЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

Я ,  головний державний інспектор та головний державний 
ветеринарний інспектор Полтавської області ІІікуль Геннадій Іванович, 
розглянувши матеріали позапланового заходу державного нагляду 
(контролю) потужності ФО-П Борблик Л.В. (магазин «Роса») за адресою: 
вул. М иру, 57, с. Бутова Долина Великобагачанського району Полтавської 
області (акт складений за результатами позапланового заходу державного 
контролю № 8 від 06.09.2018.), проведеного головним спеціалістом відділу 
безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Головного управління Держнродспоживслужби в 
Полтавській області Катеренчук Наталією М иколаївною, головним
спеціалістом відділу державного контролю Управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області Назарцем Олегом 
Степановичем, провідним лікарем відділу безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Великобагачанського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Вишинським М иколою М иколайовичем, в присутності ФО-П Борблик Лідії 
Василівни

встановив:
потужність Ф О-П Борблик Лідії Василівни, на якій здійснюється 

роздрібна торгівля продуктами харчування, утримується у вкрай 
незадовільному санітарно-гігієнічному та санітарно-технічному стані. Стіни, 
стеля, підлога в магазині з порушеною цілістніспо, прибирання проведено 
неякісно: захламлено сторонніми речами (ганчір’ям, рушниками,
використаними поліетиленовими пакетами, пустими скляними банками, 
картонною тарою, канцелярськими товарами, туалетним папером, дисками 
для заточування ножів, запчастинами для ремонту техніки, гральними 
картами, медикаментами, домашнім посудом, штучними квітами і т.д). На 
підвіконнях, панелях, освітлювальних приладах, вагах, підлозі нашарування



бруду, пилу, павутиння, мертві комахи. Вхідні двері з порушеною цілісністю, 
відсутні умови для миття рук персоналу, розробного інвентарю, зберігання 
особистих речей та санітарного одягу. В наявності вода невідомого 
походження, яка зберігається у двох немаркованих полімерних ємностях 
повторного використання. Торгівельні прилавки з порушеною цілісністю, 
заставлені сторонніми речами. Недостатня кількість торгівельного 
обладнання, частина продукції зберігається на підлозі. Засоби вимірювальної 
техніки (термометри) в холодильному обладнанні відсутні. Відсутні ємності 
для збирання та видалення відходів. Останній медичний огляд та навчання з 
питань гігієни персоналу ФО-П Борблик Л.В., яка займається реалізацією 
харчових продуктів, пройшла в 2012 році. Розробний інвентар немаркований 
(дошка та ніж), брудний, зберігання його певпорядковапе. Холодильні 
вітрини в магазині відсутні. Для зберігання м ’ясних виробів, твердого сиру 
використовується морозильна камера, яка періодично включається, 
температурний режим її роботи не контролюється. В морозильному 
обладнанні неупаковані м ’ясні вироби безпосередньо контактують з 
упакованими харчовими продуктами. Ваги для відпуску харчових продуктів 
брудні. Зберігання харчових продуктів невпорядковане, поміж сторонніх 
речей та сміття. Пакування харчових продуктів при відпуску їх споживачу 
проводиться в антисанітарних умовах, що є порушенням пункту 1 частини 
першої е т а п і 41, пункту 5 частини першої статті 42, частини другої е т а п і 
45, пункту 1-2 частини першої статті 46, частини другої е т а п і 46,пункту 1 
частини перш ої статті 48, пункту 3 та 5 частини перш ої статті 49, пункту З 
частини перш ої статті 50 Закону України "Про основні принципи та вимоги 
щодо безпечності та якості харчових продуктів".

1. Керуючись 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 
результатів позапланового заходу державного нагляду (контролю) для 
усунення виявлених недоліків та недопущення харчових отруєнь серед 
населення, приймаю рішення щодо тимчасового припинення обігу 
харчових продуктів на потужності ФО-П Борблик Лідії Василівни 
(магазин «Роса») за адресою: вул. Миру, 57, с. Бутова Долина 
Великобагачанського району Полтавської області з 07.09.2018 на десять (10) 
робочих днів.

2. В ідповідальність за виконання рішення покладається на ФО-П 
Борблик Лідію Василівну.

3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати мені письмово 
до: 18 вересня 2018 року па 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):
« _____ »_____________________ 20 р.

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

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інспектор . Пікуль


