
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Головний державний інспектор та 

головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

/ф/ /У
Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 

інспектор Полтавської області Пі куль Ген надій Іванович,
розглянувши матеріали позапланового заходу державного кон і рола
Гадяцького геріатричного будинку - інтернату за адресою: вул.ТельманаД м. 
Гадяч, Полтавська область (рішення про відбір зразків № 53 від 03.12.2018, акт 
відбору зразків продукції від 03.12.2018, експертний висновок № 003322 п/1/Г8 
від 10.12.2018 дослідження сиру твердого сичужного Російський 50% ТМ 
«Чутянка-1» ДСТУ 4399:2005, виданий Регіональною державною лабораторією 
Держпродспоживслужби в Полтавській області), проведеного головним 
спеціалістом Гадяцького районного управлі пня Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області Бораховською Л.І., 
фельдшером санітарним відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Гадяцького районного управління Г оловного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Тимошенком С.М.. 
в присутності директора Гадяцького геріатричного будинку -  інтернату 
Артеменка А.Ф.

встановив:
в обігу знаходиться фальсифікована харчова продукція -  відповідно до 

маркування на споживчій упаковці по 5 кг -  сир твердий сичужний Російський
50% ТМ «Чутянка-1», дата виготовлення 12,11.2018, виробник TOB «І.РАНД -
МОЛІ ІРОДУ КТ» 38800, Полтавська область, смт. Чутове, вуд. Заводська, 9а, 
згідно результатів лабораторних досліджень вміст стороннього (немолочного) 
жиру в якому складає 82,08 %, органолептичні показники не відповідають 
даному виду продукції, що є порушенням статей 32, 37 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів:». 
Постачальник даної харчової продукції ТОВ «Торгаостач - Плюс» (вул. 
Тельмана, 23а/1 І, м. Гадяч, Полтавська обл. 37300).
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 результаті в лабораторних досліджень, приймаю рішення щодо 
припинення обігу харчового продукту -  сиру твердого сичужного Російський 
50% ТМ «Чутянка-1», дата виготовлення 12.11.2018 виробництва ТОВ «ГРАНД



- МОДПРОДУКТ», 38800, Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Заводська, 9а, і 
Гадяцькому геріатричному будинку - інтернаті з 12.12.2018 на десять робочий 
днів,
1.1. На час дії рішення терміново вжити заходів щодо вилучення з обігу 
залишків сиру твердого сичужного Російський 50% ГМ «Чутянка-1» дат; 
виготовлення 12.1 1.2018 виробництва ТОВ «ГРАНД-МОДПРОДУК і » т; 
повернути постачальнику/виробнику для подальших дій у відповідності д< 
вимог чинного законодавства.
1.2. Надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавські і 
області інформацію з завіреними належним чином копіями документів щод< 
проведених заходів по вилученню з обігу, поверненні* 
постачальнику/виробнику фальсифікованого харчового продукту.
Разом з цим повідомляємо, що статтею 20 Закону України «Про основи 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» передбачен- 
зобов'язання оператора ринку вилучати та/або відкликати у встановленії 
законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщ 
встановлено, що ці продукти не відповідають параметрам безпечності і можут 
спричинити шкідливий вплив для здоров'я людини та про вжиті заход 
письмово інформувати компетентний орган протягом одного робочого дня.

2. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на директор 
Галицького геріатричного будинку -  інтернату Артеменка Анатолі 
Федоровича.

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

(те р м і и в и ко иа м ия)

4. Попереджаю, що за невиконання вимог рішення передбачен 
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення одержав, про відповідальність попереджений (на):
^_______ 20^  р.

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

Головний державний інспектор та
головний державний ветеринарний іненеісщріУ

>
Г. 1. Пікуль

мл.


