ГОЛОВНЕ УПРДВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАIВСЬКIИ ОБЛАСТI
розпоl)яджtЕння

/9rll'пм.l

aO1.o

1\4lлколаТв

жр/fР

Про вилучення та знищення
харчових продуктiв

Вiдповiдно

контролю
IЩорiчного плану
державного
до
,.щержпродспоживслужби у сферах безпечностi та окремих пок€вникiв якостt
харчових продуктiв, ветеринарноi медицини на 20119 pik затвердженого нак€вом

вiд 27.||.2018 N9 965, |7.04.2019 нач€LltьникоМ
Новобузького мiжрайонного управлiння Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi, державним iнспектором
,Щержпродспоживслужби

кузьмiн

в.в.

проведено планове iнспектування закладу громадського

харчування (iдальнi) Червонобаштанського дошкiльного навч€Lпьного закладу.
(26|72780) за адресою Миколаiвська обл., Новобузький р-н, с. Шевченкове,
вул. Шкiльна,2.
за результатами iнспектування виявлено зберiгання яець курячих харчових
25 шт.,дата виробництва 07.03 .2О1,9, з закiнченим TepMiHoM придатНОСТi.
акту перевiрки вiд |7.04.2019
На пiдставi вищевк€lзаного
Jф 14.22.1-48/11, керуючись пунктом 2, частини 4, cTaTTi 11, ст. 67 ЗаконУ
УкраТни Jф 2042-УIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного
походження, здоров'я та благополуччя тварин>),

та

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. Завiдуючу Червонобаштанського дошкiльного

навчаJIьноГо ЗаКлаДУ

Козловську Оксану Олександрiвну
1.1. Припинити обiг харчових продуктiв, а саме: ясць курячих харчОВиХ З
закiнченим TepMiHoM придатностi 25 шт., з датою виробництва 07.03.20|9.
TepMiH: з 19.04.2019
I.2. Здiйснити заходи передбаченнi Законом УкраТни <Про пОбiЧНi
продукти тваринного походження, не призначенi для споживання людиноюD.
:

TepMiH: до 2З.04.201,9.

Письмово iнформувати Головного державного iнспектора по адресi
проспекТ Щентральний,288. м. Миколаiв 54003 про виконання вищез€вначених
1.3.

рiшення, в TepMiH до 25.04.2019р.
2.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на

нач€шЬника

мiжрайонного управлiння Головного управлiння
Новобузького
Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi, державного iнспектора
Кузьмiн В.В.
Рiшення складено в 2-х примiрниках.

виконання рiшення покладасться на Завiдуючу
Червонобаштанського дошкiльного навчаJIьного закладу Козловську Оксану
олександрiвну. Попереджаю, що за невиконання вимог рiшення передбачена
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавства (ч. 1 п. 18 СТ. 65 ЗаКОНУ
Украiни Ns 2042-VIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного

Вiдповiдальнiсть

за

походження, здоров'я та благополуччя

тварин>>).

В.о. начальника
Головний управлiння

Рiшення вiд

олег КАЛнАУС

J\ъ

щ

отрим ав

(дата, пiдпис, посада П.I.Б. керiвника суб'скга господарювання, або уповноважена особи)

викоltавець:
Шевченко Н.

