
Головне управління Держпродспоживслужби в П олтавській області 
Головний державний інспектор та 

головний державний ветеринарний інспектор П олтавської області

Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, розглянувши 
матеріали планового заходу державного контролю Градизької спеціальної 
загальноосвітньої школи (ЗОНІ) - інтернат за адресою: вулиця Гвардійська, 
81/81, с.м.т. Градизьк, Глобинський район, Полтавська область (рішення про 
відбір зразків № 30 від 14.11.2018, акт відбору зразків продукції від 
14.11.2018, експертний висновок № 003123 п/18 від 21.11.2018 дослідження 
масла солодковерш кового селянського «Пан Коцький», 73% жиру, ДСТУ 
4399:2005, виданий Регіональною державною лабораторією 
Держпродспоживслужби в Полтавській області), проведеного начальником 
Глобинського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Куліш М.І., головним 
спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Глобинського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Антипенком О.В., в 
присутності директора Градизької спеціальної ЗОШ  -  інтернат Калініченко 
Надії Петрівни,

встановив:

в обігу знаходиться фальсифікована харчова продукція - відповідно до 
маркування на споживчій упаковці по 0,2 кг - масло солодковершкове 
селянське «Пан Коцький»,73 % жиру (дата виготовлення 31.08.2018, 
виробник ТзОВ «М олокозавод «Самбірський», вул. М азепи, 14, м. Самбір, 
Львівська область, Україна), згідно результатів досліджень (експертний 
висновок 003123п/1/18 -  масло солодковершкове селянське «Пан Коцький» 
73% жиру, ДСТУ 4399:2005, упаковки по 200г), надісланий зразок за 
тригліцеридним складом не відповідає ІБО 17678:2010 (вміст немолочного
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стороннього жиру, в якому складає 54,62%) та за органолептичними 
показниками не відповідає ДСТУ 4399:2005, що є: порушенням статей 32, 37 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів».

Постачальник даної харчової продукції ФОІІ Петрушенко Віталій 
Валерійович (вул. Ю вілейна, 127, с. Білецьківка, Кременчуцький район, 
Полтавська область).

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 тимчасового припинення обігу харчового продукту - 
масла солодковерш кового селянського «Пан Коцький», 73% жиру, дата 
виготовлення 31.08.2018, виробництва ТзОВ «М олокозавод 
«Симбірський», вул. Мазепи, 14, м. Самбір, Львівська область, Україна 
розфасовано ТОВ «Львівагропродукт», вулиця Промислова, 50/52, м. 
Львів, Україна (згідно маркування) на харчоблоці потужності 
Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат за адресою: 
вулиця Гвардійська, 81/81, с.м.т. Градизьк, Глобинський район, 
1 Іол гавська область з 22.11.2018 на десять робочих днів.

1.1. На час дії рішення терміново вжити заходів щодо вилучення з 
обігу залишків масла солодковерш кового селянського «Пан 
Коцький», 73 % жиру, дата виготовлення 31.08.2018, виробництва 
ТзОВ «М олокозавод «Самбірський», вул. Мазепи, 14,м. Самбір, 
Львівська область, Україна та повернути постачальнику/виробнику 
для подальших дій у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

1.2. Надати до Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області інформацію з завіреними належним чином 
копіями документів щодо проведених заходів по вилученню з 
обігу, поверненню постачальнику/виробнику 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 відповідаються 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 цього рішення покладається на 
директора Градизької спеціальної ЗОШ -інтернат Калініченко Надію  
Петрівну.

3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати письмово у
визначений законодавством термін на адресу: вул. Воскресенський
узвіз, 7, м. Полтава.

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:

«____»______________ 2018 року

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

Головний державний інспектор
та головний державний ветеринарний інспекто


