
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

длю №
»

Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, розглянувши матеріали 
позапланового заходу державного контролю (інспектування) закладу громадського 
харчування фізичної особи-підприємця Герасименко Людмили Василівни за 
адресою: 36034, Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2: акт, 
складений за результатами проведення позапланового заходу державного 
контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог Закону 
України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів" № 771/97-ВР, проведеного головним спеціалістом відділу безпечності 
харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Катеренчук Наталією Миколаївною, провідним лікарем ветеринарної медицини 
відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області Манойлом Олександром Михайловичем, в присутності 
уповноваженої особи -  бармена ФОП Герасименко Л.В. Петренко Олени 
Владиславівни та відеофайли фіксації даного заходу державного контролю 
(інспектування) стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про 
харчові продукти від 04.07.2020 (інвентарний номер камери 111302586, № 62)

В С Т А Н О В И В :
За результатами позапланового заходу державного контролю (інспектування) 

закладу громадського харчування фізичної особи-підприємця Г ерасименко 
Людмили Василівни, за адресою: 36034, Полтавська область, м. Полтава, 
вул. Великотирнівська, 35/2, з перевірки питань дотримання вимог харчового 
законодавства встановлено невідповідність гігієнічним вимогам чинного 
законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 
продуктів при виробництві та обігу харчових продуктів, що є порушенням частини 
першої, другої статті 37, пунктів 1, 2 частини першої статті 41, пунктів 1, 2 частини 
першої, частини другої статті 45, пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 46, пунктів 
1, 2 частини першої статті 48, пунктів 3, 5 частини першої статті 49 Закону України 
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та 
може становити загрозу для життя та/або здоров’я людини.

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 (інспектування) ФОП



Герасименко Л.В. — приймаю рішення про тимчасове припинення виробництва 
та обігу харчових продуктів на потужності: в закладі громадського харчування 
фізичної особи-підприємця Герасименко Людмили Василівни, за адресою: 36034, 
Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2, в термін до 10 
робочих днів з дня вручення даного рішення.

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. Фізичній особі-тидприємцю Герасименко Людмилі Василівні 
забезпечити усунення невідповідності (порушення) в повному обсязі, що 
зафіксовано в акті від 04 липня 2020 року №51.

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

2. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на:
Фізичну особу-підприємця Герасименко Людмилу Василівну__________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові відповідальної/уповноваженої особи за проведення заходів)

3. Інформацію про виконання рішення прошу надіслати письмово у
визначений законодавством термін на адресу: вулиця Воскресенський узвіз, 
будинок 7. місто Полтава, але не пізніше 15 липня 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):

« 4  » С 2 0 (^ 9  р.

Щ_ '  с̂ /ю&сеоёи осс5сі
(підпис, прізвище, ініціали особи на яку по ьність)

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інсп надій ПІКУЛЬ


