
Головне управління Держпродспоживслужбн 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

Ш*. <уіА)(?ЬО_____ № с&5
Я, головний державний інспектор та головний державний 

ветеринарний інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, 
розглянувши матеріали планового заходу державного контролю проведеного 
в закладі громадського харчування «Бегемот» фізичної особи-підприємця 
Рудько Інни Олександрівни розташованого за адресою: 38500, Полтавська 
область, Диканський район, смтДиканька, вул. Шкільна, будинок 21 - Акт 
складений за результатами проведення планового заходу державного 
контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про 
харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин № 13 від 
25.02.2020, відеофайл фіксації заходу державного контролю стосовно 
додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти від 
25.02.2020 (інвентарний номер камери 111302498, реєстраційний номер 
камери 21, інв. №111302575 реєстраційний номер камери 51), проведеного 
головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів Управління 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Держпродспоживслужбн в Полтавській області Колотієм 
Олексієм Сергійовичем, провідним лікарем ветеринарної медицини відділу 
безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області Манойлом Олександром Михайловичем, начальником 
Диканського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Гнойовим Сергієм 
Петровичем, (наказ Г оловного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області № 597-ОД від 19.02.2020) 
в присутності - фізичної особи -  підприємця Рудько Інни Василівни 
в с т а н о в и в :
за результатами планового заходу державного контролю потужності, закладу 
громадського харчування «Бегемот», фізичної особи-підприємця Рудько Інни 
Василівни, розташованої за адресою: 38500, Полтавська область, Диканський 
район, смт. Диканська, вул. Шкільна, будинок 21, з перевірки питань 
дотримання вимог харчового законодавства встановлено невідповідність 
гігієнічним вимогам чинного законодавства в 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, 
пункту 5 частини першої статті 42, пунктів 1,2 частини першої, частини 
другої статті 45, пунктів 1,3 частини першої, частини другої статті 46, 
пункту 4 частини першої статті 47, пункту 2 частини першої статті 48, 
пунктів 1,2,3,5,9 частини першої статті 49, частини першої статті 50 Закону 
України «Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості 
харчових продуктів» № 771/97-ВР від 23 грудня 1997 року, частини друга, 
п’ята, шоста статті 5, стаття 9 Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» № 2639-УІІІ від 06 грудня 2018 року

та може нести загрозу для життя та/або здоров’я людини.

1. На підставі пункту 3 частини четвертої статті 11, 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 контролю потужності -  фізичної особи- 
підприємця Рудько Інни Василівни за адресою: 38500, Полтавська 
область, Диканський район, смтДиканська, вулиця Шкільна, будинок 21 -  
приймаю рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу 
харчових продуктів на потужності в термін до 10 робочих днів з дня 
вручення цього рішення для усунення загрози для життя та/або здоров’я 
людей.

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-підприємцю Рудько Інні Василівні забезпечити усунення 
невідповідностей (порушень) вимог харчового законодавства в повному 
обсязі, зазначених у даному рішенні.

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 встановлених 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



ннадіи


