ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ. ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАIВСЪКIИ ОБЛАСТI
розпорядяtвння
-6 acolrDHrp хо/9

МиколаТв

xnJlP

Про тимчасове припинення обiry
м'яса курятини на потужностi
ПП <Южноукраiнський комбiнат
харчування)

Начальником Арбузинського мiжрайонного управлiння, державним
iнспектором Сецько О.В., заступником начаJIьника управлiння-нач€Lпьником
вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини

Арбузинського мiжрайонного управлiння, державним iнспектором

Паталашенко Т.В. 08.10.2019р. пiд час позапланового iнспектування
потужностi iз зберiгання харчових продуктiв ПП <Южноукраiнський комбiнат
харчування> (Миколаiвська обл., м. Южноукраiнськ, вул. Молодiжна, 6),
проведено вiдбiр м'яса птицi виробництва Фiлiя кПереробний комплекс)) ТОВ
<<Вiнницька птахофабрика>>, м. Ладижин, Вiнницькоi областi.
За результатами лабораторного дослiдження (експертний висновок
Миколаiвськоi регiональноi державноi лабораторii Щержпродспоживслужби
Ns003809д.к./19 вiд l5.10.2019), встановлено невiдповiднiсть зрtвку м'яса птицi
по мiкробiологiчному покчвнику, виявлено сaLльмонелу.
На пiдставi зазначеного, 1 6. 1 0.20 1 9р. заступником начальника управлiння
вiддiлу безпечностi
продуктiв

]1аталашенко Т.В. проведено позаплановий захiд державного контролю на
l]отужностi iз зберiгання харчових продуктiв ПП <Южноукраiнський комбiнат
харчування)) на предмет дотримання вимог законо,цавства про харчовi продукти
в частинi обiгу харчових продуктiв, щодо яких оператор ринку мае iнформацiю
про невiдповiднiсть законодавству, не здiйснюсться. Пiд час проведення заходу
]]становлено наявнiсть iнших двох rrартiй м'яса курятини того ж самого
вl.rробника,

Керуючись пунктом 3, частини 4, cTaTTi 11 та статтею 67 Закону УкраТни
JYs 2042-YIII вiд 18,05.2017 <Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, п,эбiчнi продукти тваринного
llоходження, здоров'я та благополуччя тварин)), на пiдставi службовоТ записки
Заступника нача_пьника управлiння-нача_пьника вiддiлу безпечностi харчових

'g56-P

вiд l6.10.20I9

Itродуктiв та ветеринарноi медицини Ар{5узинського мiжрайонного
уrrравлiнням Головного управлiння Таталашенко Т.В. вiд 1б.10.2019,

ЗоБоВ'яЗУЮ:

1. !иректора ПП

<ЮжноукраТнськиii комбiнат харчування)

Срьоменко В.А.:
1.1. Тимчасово припинити обiг харчових продуктiв:

:tаморожений в кiлькостi З53,4 кг (вироi5ник Фiлiя ,кПереробний комплекс)) ТОВ
кВiнницька птахофабрика)), УкраТна, 24З20, Вiнницька обл., м. Ладижин,
вул. Хлiбозаводська, 2Б), дата виробнлtцтва та заN,Iороження 02.10.2019, вжити
до 01 .l02020, номер партii вiдповiдас датi виробнлtцтва;

-

фiле курчати - бройлера напiвфабрикат кулiнарний заморожений в
tсiлькостi 350,00 кг. (виробник Фiлiя <IJереробний комплекс)) ТОВ <Вiнницька
птахофабрика)), УкраТна, 24320, I}iнницька обл., м. Ладижин, вул.
Хлiбозаводська, 2Б), дата виробництва та заморOження 28.09.2019, вжити до
27

,09.2020, номер партii вiдповiдае датi виробництва.

TepMiH: з 16.10,2019 по 29.10.2019.
2. Контроль

за виконаннrIм розпорядження покJIасти на

начальника

Арбузинського мiжрайонного управлiння Головного
.Щержпродспоживслужби
Сецько О.В.

в

управлiння

МиколаТвськiй областi, державного iнспектора

Рiшення скJIадено в 2-х примiрниках.

Вiдповiдальнiсть за виконання рiшення покладасться на директора ПП
<Южноукраiнський комбiнат харчування>) ерьоменко В.А. Попереджаю, що за
неВиконання вимог рiшення передбачена вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавства (ч. 1 п. 18 ст. б5 Закону Украiни Jt 2042-VIII вiд 18.05.2017 кПро
державниЙ контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти,
корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуIшI
тварин>).

]],эловний державний iнспектор

Рirцення Головного державного iнспектора вiд
отримав

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