
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Головний державний інспектор та 

головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШ ЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

VI № Л6"

Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, розглянувши 
матеріали позапланового заходу державного контролю Горбанівського 
геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: вул. 
Сільськогосподарська, 21, м. Полтава, Полтавської області (акт перевірки 
№49 від 05.11.2018, рішення про відбір зразків №16 від 05.11.2018, акт 
відбору зразків продукції від 05.1 1.2018, експертний висновок № 003014 п /18 
від 08.1 1.2018 про дослідження масла солодковершкового селянського 73,0% 
жиру ДСТУ 4399:2005 ТОВ «Іва-Арт», виданий Регіональною державною 
лабораторією Держпродспоживслужби в Полтавській області), 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 Натяглим О.М., в 
присутності заступника директора Горбанівського геріатричного пансіонату 
ветеранів війни та праці Левченка Юрія Юрійовича, шеф-кухаря 
Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці 
Головченко Анни Олегівни, здійсненого в зв’язку зі зверненням гр. Тарубари
І.Я. та депутатського звернення народного депутата Бублика Ю.В. від 
20.09.18 №327/04 до Держпродспоживслужби України,

в с т а н о в и в :
в обігу знаходиться фальсифікована харчова продукція -  відповідно до 
маркування на споживчій упаковці по 5,0 кг - масло солодковершкове 
селянське 73,0 % жиру ДСТУ 4399:2005, декларація виробника № 1709/01 від 
17.09.2018 (виробник ТОВ «Іва-Арт», адреса підприємства-виробника: вул. 
Миру, 66, с. Драгомирчани, Тисменицький район, Івано-Франківська область, 
постачальник ФОП Аврахова Катерина Григорівна), згідно результатів 
досліджень вміст немолочного стороннього жиру, в якому складає 90,83 %,



органолептичні показники не відповідають даному виду продукції, 
що с: порушенням статей 32, 37 Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до 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 отриманих результатів лабораторних досліджень, приймаю  
рішення щодо припинення обігу харчових продуктів -  масла 
еолодковершкового селянського 73,0% жиру, виробництва ТОВ «Іва- 
Арт» на потужності з обігу харчових продуктів - Горбанівському 
геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці за адресою: вул.
Сільськогосподарська, 21, м. Полтава, Полтавської області з 09.11.2018 на 
десять робочих днів.

1.1. На час дії рішення терміново вжити заходів щодо вилучення з 
обігу всіх залишків масла еолодковершкового селянського 
73,0% жиру, виробництва ТОВ «Іва-Арт» в Горбанівському 
геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці за адресою: 
вул. Сільськогосподарська, 21, м. Полтава, Полтавської 
області та повернути постачальнику/виробнику для подальших 
дій щодо приведення у відповідність, переробки чи/або 
утилізації з дотриманням вимог чинних нормативних та 
законодавчих актів.

1.2. В Головне управління Держгтродспоживслужби 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 шкідливий вплив для здоров'я 
людини та про вжиті заходи письмово інформувати компетентний орган 
протягом одног о робочого дня.

2. Відповідальність за виконання рішення покладається на директора 
Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці Радченко 
Юрія Михайловича.

3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати мені письмово 
до: 16 листопада 2018 року на адресу: вул. Воскресенський узвіз, буд. 7, 
м. Полтава

( т е р м ін  в и к о н а н н я )



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):
« 00». /7 //._____________ 20 / і  р.

( п ід п и с ,  п р і з в и щ е ,  ін іц іал и  о с о б и  на я к у  п о к л а д е н а  в ід п о в ід а л ь н іс т ь )

Головний державний інспектор та
головний державний ветеринарний інсп І. Пікульінсп


