головнЕ упрАвлIнн{ дшrжпродспоживслужБи
В МИКОЛАIВСЬКIЙ ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про тимчасове припинення виробництва
харчових продуктiв на потужностi

ПДЗОВ <<Салют>> (2617 41427 0)
ФоП Литвинов А.о.

Пiд час проведення розслiдування встановлення причин погiршення
стану здоров'я дiтей, якi вiдпочивають на пдзов <<Салют>> Фоп

Литвинов А.о. (26|7414270), за адресою Миколаiвська обл., Березанський
р-н,
с. Коблеве, пр. Курортний, 50 Б/1 фахiвцем Головного управлiння, u .Ъ*.
помiчником лiкаря епiдемiолога вiддiлу санiтарно-епiдемiологiчного нагляду та

органiзацii розслiдування спалахiв управлiння державного нагляду за
дотриманням санiтарного законодавства Задверняк о.А. проведено вiдбiр проб

води питноi з варочного цеху та харчоблоку.
за результатами проведення лабошргаторних дослiджень води отримано
невiдповiднiсть води
пок€вниками безпечностi, видiлено ентерокок
(експертний висновок Випробувальноi лабораторiI Миколаiвськоi
регiональноi

за

державноi лабораторii ЩержпродспожиВслужбир J\ъ 002802 п.м/19 вiд
05.07.2019).

На пiдставi вищевказаного керуючись пунктом З, частини 4, cTaTTi

11,

ст.67 Закону Укратни ппро державний контроль за дотриманням законодавства
про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження,

здоров'я та благополуччя тварин)),

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
ФоП Литвинов А.о.:
1.1. Тимчасово припинити виробництво харчових продуктiв на
потужностi розташованоi за адресою: Миколаiвська обл., Березанський
р-н,
1.

с. Коблеве, пр.Курортний, 50 Б/1.

TepMiH: з 05.07.2019 по 18.07.2019.
використання води, що мае не вiдповiднiсть за
показниками безпечностi.

t.2. Заборонити

TepMiH: з 05.07.2019

1.3. Вжити заходiв щодо приведення мiкробiологiчних та
фiзико-хiмiчних
показникiв води до вимог ЩСаНПiН 2.2.4-171- 10.
TepMiH: до l0.07.2019
1.4. Письмово iнформувати Головного державного iнспектора за адресою
проспект Щентральний, 288. м. Миколаiв 54003 про виконання вимог
рiшення, в
TepMiH до 11.07.2019р.
2.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на

Березанського

мlжраионного

щержпродспоживслужби
Галушко Л.I.

в

}Iачапьника

Головного
управлiння
Миколатвськiй областi, державного iнспектора
управлiння

за виконання рiшення покJIадаеться на Фоп
литвинов А.о. Попереджаю, що за невиконання вимог рiшення передбачена
вiдповiдальнiстЬ згiднО з чинниМ законодавства (ч. 1 п. l8 ст. oS Закону
Украiни <Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi
ПРОДУКТИ, КОРМИ, ПОбiЧНi продУкти тваринного походження, здоров'я та
вiдповiдальнiсть

благополуччя тварин>).

Головний державний iнспектор

олег КАЛНАУС

Виконавець. Галушко Л.I.

Рiшення Головного державного iнспектора вiд
отримав

м

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

