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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСПЕКТОР
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчових продуктів
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Я, Головний державний ветеринарний інспектор Тернопільської області
БОГОНІС Володимир Васильович, розглянувши службову записку начальника
Теребовлянського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 10.03.2021 року № Вн-330 щодо
результатів проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю)
харчоблоку Глещавецького ЗДО «Калинка», що провадить свою діяльність за адресою:
вул. Центральна, 1 О, с. Глещава, Теребовлянський район, Тернопільська область, який
здійснений відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області № 430-п від 01.03.2021 року та направлення №430-п від
01.03.2021 року

ВСТАНОВИВ:

В обігу оператора потужності харчоблоку Глещавецького ЗДО «Калинка», що
здійснює діяльність за адресою: вул. Центральна, 1 О, с. Глещава, Теребовлянський
район, Тернопільська область знаходиться харчова продукція виробництва ТОВ «Іва
Арт» (Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Дрогомирчани, вул. Миру, 66), а
саме 2 упаковки вагою 200 г масла солодковершкового «Вологодське» жирністю 82%,
датою виготовлення 11.01.2021 року.

Згідно експертного висновку №000430 д.к./21 від 09.03.2021 року Тернопільської
регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів у досліджуваному зразку (масло
солодковершкове, «Вологодське» жирністю 82%) виявлено невідповідність по
мікробіологічних показниках (БГКП - виявлено в 0,01; МАФАнМ в 1.0 г - 2,2х10\
плісень - 60 КУО; дріжджі - 135 КУО), що не відповідає ДСТУ 4399-2005, за. . жирно-кислотним складом не вшповідає жирно-кислотному складу молочного жиру.

На підставі невідповідностей, виявлених при здійсненні заходу державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, керуючись пунктом 2 частини 4
статті 11 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та
благополуччя тварин», статтями 1,7 ,8 Закону України «Про вилучення з обігу,
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної... продукцп»



'/ 

І ВИРІШИВ:

1. ЗОБОВ'ЯЗАТИ ОПЕРАТОРА РИНКУ - завідувача Глещавецького ЗДО
«Калинка» Абрамович Олександру Юліанівну, який здійснює господарську діяльність
за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Глещава, вул. Центральна, 1 О:

- відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
негайно провести вилучення з обігу харчову продукцію виробництва 2 упаковок по
200 г масла солодковершкового «Вологодське» жирністю 82% датою виготовлення
11.01.2021 року.

- протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення надати до Головного
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на адресу:
46006, вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль інформацію та підтверджуючі документи
щодо проведених заходів із вилучення з обігу вищезазначених харчових продуктів.

2. ПОКЛАСТИ на завідувача Глещавецького ЗДО «Калинка» Абрамович
Олександру Юліанівну відповідальність за виконання Рішення та попередити про те,
що за його невиконання передбачена відповідальність відповідно до пункту 18 статті
65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та
благополуччя тварин» у розмірі п'ятдесяти мінімальних заробітних плат.

Рішення складено в 3-х примірниках.

Один примірник рішення отримав, про відповідальність за невиконання рішення
попереджений (на):

« __ » 20_ р.

підпис, прізвище, ім'я особи, на яку покладена відповідальність за виконання рішення

Головний державний
ветеринарний інспектор
Тернопільської області Володимир БОГОНІС


