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Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів

сУ/

Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, розглянувши 
матеріали планового заходу державного контролю потужності (закладу 
роздрібної торгівлі -  магазину «Калина») фізичної особи-підприємця 
Кібальник С.Д. за адресою: Полтавська область, Диканський район, смт 
Диканька, вул. Незалежності, 80 -  акт, складений за результатами 
проведення планового заходу державного контролю стосовно додержання 
оператором ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими 
продуктами (Акт № 26 від 30.05.2019), проведеного
в.о. начальником Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області -  Валявським Ярославом Федоровичем, начальником 
Диканського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Гнойовим Сергієм 
Петровичем, начальником відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Диканського районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Шамановою 
Ярославою Василівною, в присутності уповноваженої особи - фізичної 
особи-підприємця Кібальника Дмитра Юрійовича

встановив:
за наслідками планового заходу державного контролю потужності 

закладу роздрібної торгівлі -  магазину «Калина» фізичної особи-підприємця 
Кібальник С.Д. встановлено невідповідність гігієнічним вимогам чинного 
законодавства в сфері безпечності та окремих показників якості харчових 
продуктів при виробництві та обігу харчових продуктів, що є порушенням 
пункту 1 частини першої статті 41, пункту 2 частини першої статті 41, 
пункту 3 частини першої статті 42, пункту 2 частини першої та другої 
статті 42, пункту 4 частини 1 статті 49, пункту 3 частини першої статті 49, 
пунктів 3 та 5 частини першої статті 41, пункт 3 частини першої статті 49, 
пункту 1 частини першої та другої статті 42, пункту 4 частини першої статті 
42, пункту 5 частини першої статті 42, пункту 2 частини першої статті 45, 
пункту 3 частини першої статті 49, пункту 1 частини перш статті 45,частини



другої статті 45, пункту 1 частини першої статті 46, пунктів 2, 3 частини 
першої статті 46, пункту 4 частини першої статті 47, пунктів 1,2 частини 
першої статті 48, пунктів 1,2,5,6,9 частини першої статті 49, пунктів 1,2,3 
частини першої статті 50 Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» та може нести загрозу для 
життя та/або здоров’я людини.

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 результатів проведеного планового заходу державного нагляду 
потужності - закладу роздрібної торгівлі - магазину «Калина» фізичної 
особи-підприємця Кібальник С.Д. приймаю рішення про тимчасове 
припинення виробництва та обігу харчових продуктів на потужності 
закладу роздрібної торгівлі -  магазину «Калина» фізичної особи- 
підприємця Кібальник С.Д. за адресою: Полтавська область, Диканський 
район, смт Диканька, вул. Незалежності, 80
з 31.05.2019 на 10 (десять) робочих днів.

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

1.2.Забезпечити усунення невідповідностей (порушень) в повному обсязі, що 
зафіксовані в описі виявлених порушень Акту № 26 від 30.05.2019, 
складеного за результатами проведення планового заходу державного 
контролю стосовно додержання оператором ринку фізичною особою- 
підприємцем Кібальник С.Д. гігієнічних вимог щодо поводження з 
харчовими продуктами

1.3.Разом з цим ставимо до відома, 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 чи/або оператор ринку має 
підстави вважати, що ці продукти не відповідають параметрам 
безпечності і можуть спричинити шкідливий вплив для здоров'я людини 
та інформувати про вжиті заходи письмово компетентний орган протягом 
одного робочого дня.

Забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з 
потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали 
експлуатаційного дозволу та/або використовувати такі харчові продукти у 
виробництві інших харчових продуктів.

2. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на фізичну 
особу-підприємця Кібальник Світлану Дмитрівну



3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати письмово у 
визначений законодавством термін на адресу: вулиця Воскресенський 
узвіз, будинок 7, місто Полтава______________

(термін виконання)

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

Рішення складено в 2-х примірниках.
Один примірник рішення одержав, пр^відповідальність попереджений (на):
« ^ ________ 20^ і> .

(підпис, прізвище, ініціали особи на яку покл;

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інс Ь  Пікуль


