
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області
Головний державний інспектор та 

головний державний ветеринарний інспектор П олтавської області

РІШ ЕН Н Я
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор П олтавської області Пікуль Геннадій Іванович, 
розглянувш и матеріали планового заходу держ авного контролю  Д ії «Рітейл 
Вест» (м агазин «Ф урш ет») за адресою: вул. Гоголя, 56, м. М иргород 
(ріш ення про відбір зразків № 66 від 12.12.2018 року, акт відбору зразків 
продукції від 12.12.2018 року, експертний висновок №  003434 п/18 від 
21.12.2018 року дослідж ення філе малого курей бройлерів, напівфабрикат 
охолодж ений, виготовленого за ТУ У 15.1-31398117-001:2003, виданий 
Регіональною  держ авною  лабораторією  Д ерж продспоживслуж би в 
П олтавській області), проведеного начальником М иргородського 
м іськрайонного управління Головного управління Держ продспоживслуж би в 
П олтавській області Толстіковим 1.М. та начальником відділу державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства М иргородського 
м іськрайонного управління Головного управління Д ерж продспоживслуж би в 
Полтавській області Степаньком Я .М.. в присутності директора Новей М.М. 
встановив:

харчовий продукт за м ікробіологічними показниками не відповідає 
п.1.1.3 «О бов'язкового м інімального переліку дослідж ень сировини, 
продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, 
комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних 
лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається 
ветеринарне свідоцтво (ф. 2), затвердж еного Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини М іністерства аграрної політики 
України від 03.11.1998 року №  16, зі змінами. П остачальник даної харчової 
продукції 1III «П ерспектива М» (вул. Серьогіна, 7, м. П олтава, Полтавська 
область, 36000).

1 .Керуючись статтею 67 Закону України «Про держ авний 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 харчового продукту — філе малого курей бройлерів, 
напівф абрикат охолоджений, дата виготовлення 10.12.2018 року, 
виробництва П А Т «М иронівська птахофабрика», Україна, Черкаська область,



Канівський район, с. Стенанні, вул. Польова, 1 в Д ії  «Рітейл Вест», м а г а з и н і  
«Ф урш ет» з 22.12.2018 року на десять робочих днів.

1.1.Н а час дії ріш ення терміново вжити заходів щ одо вилучення з обігу 
залиш ків філе малого курей бройлерів, напівфабрикат охолоджений, дата 
виготовлення 10.12.2018 року, виробництва ПАТ «М иронівська 
птахофабрика» та повернути постачальнику/виробнику для подальш их дій у 
відповідності до вим ог чинного законодавства,

1.2,Н адати до Головного управління Д ерж продспож ивслуж би в Полтавській 
області інф ормацію  з завіреними належним чином копіями документів изодо 
проведених заходів по вилученню з обігу, поверненню 
постачальнику/виробнику даного харчового продукту.

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 перебуваю ть в обігу, 
якш о встановлено, що ці продукти не відповідаю ть параметрам  безпечності і 
можуть спричинити ш кідливий вплив для здоров'я лю дини та про вжиті 
заходи письмово інформувати компетентний орган протягом одного 
робочого дня.

2.В ідповідальність за виконання даного ріш ення покладається на директора 
ДП «Рітейл Вест» магазин «Ф урш ет» - Иовсу М .М ,
З .Інформацію  про виконання ріш ення прош у надіслати письмово у 
визначений законодавством  термін на адресу: вул, Воскресенський узвіз, 7, 
м. П олтава

(термін виконання)

3. Попереджаю , що за невиконання вимог ріш ення передбачена 
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Ріш ення складено в 2-х примірниках.

Один примірник ріш ення одержав, про відповідальність попередж ений (на):
« ЛІ »  Ц - / £ ________ 2 0  -/У7 р.

№- А /  * ____ ______
(підпис, прізвище, ініціали особи на яку покладена відповідальність)

Головний державний інспектор та
головний державний ветеринарний інспектор —РЬіг Пікулі»

МІГ


