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Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

Р І Ш Е Н Н Я

про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів

М М .Ж У  --------

Я, головний державний інспектор та головний державний 
ветеринарний інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, 
розглянувши матеріали позапланового заходу державного контролю закладу 
громадського харчування «Полтавські страви» ФО-П Коломієць Світлани 
Анатоліївни за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Симона 
Петлюри, будинок 2, - Акт, складений за результатами проведення 
позапланового заходу державного контролю стосовно додержання 
операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, 
здоров’я та благополуччя тварин від 26 грудня 2019 року № 394, проведеного 
заступником начальника управління — начальником відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Полтавського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 
області Кондратенко Г. І., головним спеціалістом відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Полтавського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 
області Черепом С. В., провідним лікарем ветеринарної медицини відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Полтавського 
міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області Клименко 1.1., в присутності ФО-П Коломієць С. А.,

В С Т А Н О В И В :
За наслідками позапланового заходу державного контролю закладу 

громадського харчування «Полтавські страви» ФО-П Коломієць С.А. за 
адресою: Полтавська область, м. Полтава, Симона Петлюри, будинок 2, 
виявлено невідповідності вимогам законодавства про харчові продукти при 
виробництві та обігу харчових продуктів, а саме порушення: пунктів 1 та 2 
частини першої статті 41; пунктів 1 та 2 частини першої, частини другої 
статті 45; пунктів 4 та 6 частини першої статті 47; пунктів 1 та 2 частини 
першої статті 48; пунктів 2, 3, 5 частини першої статті 49 Закону України



"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів", що може нести загрозу для життя та здоров’я людей.

1. Керуючись статтею 11 та 67 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», на підставі 
результатів проведеного позапланового заходу державного контролю закладу 
громадського харчування «Полтавські страви» ФО-П Коломієць С.А. за 
адресою: Полтавська область, м. Полтава, Симона Петлюри, будинок 2, 
враховуючи результати санітарно — епідеміологічного розслідування про З 
випадки захворювання на гострий гастроентероколіт згідно повідомлення 
Полтавського міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних 
досліджень Державної установи «Полтавського обласного лабораторного 
центру МОЗ України» № 967 від 26.12.2019 та появи обґрунтованої підозри 
щодо можливого виникнення даних захворювань в результаті вживання 
страв, які були виготовлені в зазначеному закладі громадського харчування,

приймаю рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу 
харчових продуктів на потужності: закладі громадського харчування 
«Полтавські страви» ФО-П Коломієць Світлани Анатоліївни за адресою: 
Полтавська область, м. Полтава, Симона Петлюри, будинок 2, 
з 27 грудня 2019 року до 10 (десять) робочих днів.

1.1. На час дії рішення терміново вжити заходів щодо приведення у 
відповідність потужності з виробництва та обігу харчових продуктів вимогам 
чинного законодавства в сфері безпечності харчових продуктів.

1.2. Забезпечити усунення невідповідностей (порушень) в повному 
обсязі, що зафіксовані в Акті від 26 грудня 2019 року № 394, складеному за 
результатами проведення позапланового заходу державного контролю 
стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові 
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин в закладі громадського 
харчування ФО-П Коломієць С. А. за адресою: Полтавська область, м. 
Полтава, Симона Петлюри, будинок 2.

1.3. Негайно вжити заходи щодо забезпечення простежуваності 
відповідно до ст. 22 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів».

1.4. Разом з цим ставлю до відома, що статтею 20 Закону України "Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" 
передбачено зобов’язання оператора ринку у разі надходження інформації 
про невідповідність потужностей та об’єктів санітарних заходів 
установленим законодавством вимогам, виявлену під час здійснення 
державного контролю, вжити необхідних заходів для усунення такої 
невідповідності.

2. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на:



ФО-П Коломієць Світлану Анатоліївну.
(посада, прізвище, ім’я по батькові відповідальної/уповноваженої особи за проведення заходів)

3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати письмово на 
адресу: вул. Воскресенський узвіз, 7, м. Полтава до 13 січня 2020 року.

(термін виконання)

4. Попереджаю, що за невиконання вимог рішення та несвоєчасне 
надання, надання недостовірної інформації на вимогу посадової особи 
територіального органу компетентного органу передбачена відповідальність 
згідно з чинним законодавством.

Рішення складено в 2-х примірниках.

Один примірник рішення одержав, про відповідальність попереджений (на):

«44 »  20 і?  р.

^  у /  ^ _________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали особи на яку покладена відповідальність)

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний і Ґ.І. ПЇкуль


