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ГОЛОВНЕ УПРАВJІІІШШ ДЕJРЖІІРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В твевошяьєьшй ОБЛАСТІ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ Е,ЕТЕРИНАРНИЙ ІНСПЕКТОР

, ТЕРНОШЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення: виробництва та обігу харчових продуктів

28.01.2020 м. Тернопіль №01.2/02

Я, головний державний ветеринарний інспектор Тернопільської області -
Богоніс Володимир Васильович, розглянувши матеріали інспектування,
проведеного на підставі наказу Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області від 24.01.2020 No 80-п та направлення на проведення
інспектування від 24.01.2020 року ТОВ «УКР ТМК», розташованого за адресою:
вул. , Залізнична, 26, с. Ступки, Тернопільський район, Тернопільська область,
47713, встановив, що потужність працює з порушенням вимог законодавства про
харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин.

Керуючись п. 3 частини 4 статті 11 та ст. 67 Закону України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», вимогами
статей 20, 22, 26, 32, 3 7, 41 "'42, 45-46, 49-50 Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових. продуктів», з метою
запобігання загрози життю та/або здоров'ю людини приймаю рішення про
тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів на потужності
ТОВ «УКР ТМК», експлуатаційний дозвіл a:-UA-19-15-44-I-SH-CP, розташованого
за адресою: вул. Залізнична, 26, с. Ступки, Тернопільський район, Тернопільська
область, 47713 строком до десяти (10) робочих днів.

Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів
набирає чинності та діє відповідно до частини другої статті 67 Закону України
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров' я та благополуччя
тварин».

Упродовж дії цього рішення припинити виробництво та обіг харчових
продуктів на потужностях ТОВ «УКР ТМК», експлуатаційний дозвіл № a-UA-19-
15-44-I-SH-CP, розташованого за адресою: вул. Залізнична, 26, с. Ступки,
Тернопільський район, Тернопільська область, 47713.

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



Забезпечити усунення невідповідностей (порушень) в повному обсязі, що
зафіксовані в описі виявлених порушень вимог законодавства Акту від 28.01.2020
№80, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного· контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку
вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров' я та благополуччя
тварин.

Відповідальність за виконання цього рішення покладається на директора
Онуфрієва Я.В. ТОВ «УКР ТМК», зареєстрованого за адресою: 35500, Рівненська
область, Радивилівський район, місто Радивилів, вул. Кременецька, будинок 52;
розташованого за адресою: 47713, Тернопільська область, Тернопільський район,
с. Ступки, вул. Залізнична, 26.

Інформацію про виконання даного рішення вимагаю надати до 11.02.2020
року на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській
області: вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46006.

_ Контроль за виконанням даного рішення покладається на начальника
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Дністряна 0.С.

Попереджаю, що за невиконання вимог рішення Головного державного
інспектора передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством.

Рішення складене в двох примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність за невиконання
рішення попереджений: «И» січня 2020 року
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