
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Головний державний інспектор та 

головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

"  - і ' - ' * '  №  ■

Я, головний лержавний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, розглянувши 
матеріали планового заходу державного контролю Ф ОІІ Неізвецька О.М. 
(магазин «М 'ясна лавка») за адресою: вул. Софіївська, 6а. смт Скороходове, 
Чутівський райок. Полтавська область (рішення про відбір зразків № 36 від 
15.11.2018, акт відбору зразків продукції від 15.11.2018, експертний висновок 
№ 003440 з/18 від 21.11.2018, №  003141 п/18 від 22.11.2018 дослідження 
зразків харчової продукції - м'яса свинини охолодженого тазова частина, 
ребро свиняче з м ’язовою тканиною, сало копчене, ковбаса печінкова, 
ковбаса кров’яна, смалець топлений та змивів з робочого обладнання та 
інвентарю, виданий Регіональною державною лабораторією 
Держпродспоживслужби в Полтавській області), проведеного першим 
заступником начальника Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області Павловим С.Л., в.о. начальника відділу безпечності 
харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області Валявським Я.Ф., в.о. начальника Чутівського районного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 
області Петреченко Ю .Ю.. в присутності ФОП Неізвецької О.М.

встановив:
згідно результатів лабораторних досліджень на мікробіологічні 

показники м’ясо свинини охолоджене з тазової частини не відповідає по 
БГКП в 0,1г ДСТУ 7158:2010; сало копчене не відповідає по бенз(а)пірену за 
вмістом токсичних елементів; у змивах з дошки для м’яса дерев’яної великої 
на бактеріологічні показники виділено стафілокок, що є 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 м 'яса та м'ясних продуктів в 
магазині «М 'ясна лавка» ФОН Неізвецька О.М. з 26.11.2018 на десять 
робочих днів.

1.1. На час дії рішення терміново вжити заходів щодо вилучення з 
обігу м 'яса та м 'ясної продукції.

1.2. Провести комплекс санітарно-гігієнічних заходів з приведенням 
у відповідний гігієнічний стан магазину з обігу харчових 
продуктів з проведенням заключної дезінфекції та лабораторним 
визначенням її якості.

Разом з цим повідомляємо, 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 одного 
робочого дня.

2. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на ФОП 
Неізвецьку Оксану Миколаївну.

3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати письмово у 
визначений законодавством термін на адресу: вулиця Воскресенський 
у з в і з . 7. місто Полтава _

(термін виконання)

4. Попереджаю, що за невиконання вимог рішення передбачена 
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Рішення складено в 2-х примірниках.

О динпримірник рішення одержав, провідповідальність попереджений (на):

'ЖАЛ
(підпис,‘прізвище, ініціали осоои на яку покладена відповщаТЬність

Головний державний інспектор та
головний державний ветеринарний інспектор Г.І. Пікулі.

м.п.


