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Про тимчасове припинення обiгу
харчових продуктiв

.ЩержавниМ iнспеlктороМ МиколаiВського мiськсlго управлiнням
головного управлiння ,щержпродспоживсл,ужби в Миколаiвськiй
областi
Иовенкопt С.А., пiд час ппu"оЪо.о iнспектування суб'екта господарювання
комунальне виробниче пiдприсмство по органiзацii хърчування навчальних
у

закладах, а саме: у закладi дошкiльноТ освiти Jф 20 (54017,
Миколаiвська обл,,
м. Миколаiв, вул. Корабел:iв, б) проведено вiдбiр продукцii
м,энолiт 5 кг,, масло
солодовершкове <<Селя:нське>>
жиРУ, виробництва тов
кМиколаiвмолпром> (56400, МиколаТвська обл., смт.
Щоманiвка, вул. Пастера,
31/1), дата вирОбництва о2",о2.2о20 партiя Nэ 2, вага
зразка 200 гр.

72,5 %

_

За результатами лгабораторного досlliдження (експертний

висновок

МиколаiВськоi регiональтtоi державнОТ лабораторii
l{ержпрЬдспоживслужби
N9000243 д,к,/20 вiД 10,02.2020) u.runour.ro,
що надiсланi зразки
вищ9зазначеного харчового продукту, за
фiзико-хiмiчними показниками не
вiдповiдае ЩСТУ 4З99:2С105 щодо вп,riсту пr*опоrrих
жирiв, масова частка
немолочного жиру в жиро.вiй
фазi 58,6 %.

Враховуючи резу,пьтати лабораторного дослiдження

l
l

l
рДlЬ 102 вiд LЗ.02.2О2О

згцно

З ОРИГIИАЛОМ
Tlr l

(протокол

дослiдження) Щержавного пiдприемства''млlколатвський
центр захисту прав
спох(ивачiв" Ng195120 вiд 12.о2.2О2О) встаноt]лено,
що надiспuпi .pu.n"'*ubno
солодовершкове <<Селянське> 72,5 % жиру, виробництва
ТОВ
кМиколаТвмолпром) (56400, Миколаiвська обл., смт,
/{oMaHiBKa, вул. Пастера,
31/1), дата виробництваt og.02.2020 партiя J\Ъ g,
за фiзико-хiмiчними
ПОКаЗНИКаМИ Не ВiДПОВiДае
4399:2005
ДСТУ
щодо BMicTy п.*опоч"их жирiв,
масова частка немолочног() жирУ в жировiй
фtвi 34,38 %
Керуючись пунктом 3,
4, cTbTi 11, ст. 67 Закону УкраТни Jф
"u.rrпйдержавн,ий
2042-упI вiД 18.05.2017 кПрО
контролЬ за дотриманняд,1
законодавства про харчо_вi пРодукти, Kopмla, побiчнi
продукти тваринного
походжеНня, здорОв'я та благополуччя тварин)), та
на пiдотавi повiдомлень
директора Itомунального виробничого пiдпри,емс]]ва по органiзацii
харчування
Ко:злова Г.В. Ns вн-14.2 |,|-|/I4-titl't-zo вiд 1 з,02.202О
Y:тrr."1:"уч1*

2-Р rliд 1 З.02.202{'

'

вrддiлу документалы,lого заЬез
Гогiовного управлiння

когIIя
ЗоБоВ'яЗУIо:
пiдпрлrсмства по органiзаuiТ
i.,Щиректоllа Комунiшъного виробничого

Козлова Г,в,:
харчування у навtIальних закладах
lпродуктiв, а саме:
1,1. Тимчасово припи.цити обiг харчових
6/о
виробниuтва
- масло соJIодовершц:ове кСелянЪьке>> 72,5 *rру,

ТоВ

обл,, смт, .Ц,оманiвка, вул, Пастера,
кМиколаiвмолпромD (56400, Миколаiвсъrtа
31/1),ДаТаВиробництuао2.|JD,2О2партiяNл2,в.кiлькостi2,.72кг,
О/о
ТОВ
- масло солодовершI(ове <Селянсъке>> i'2,5 Я<Иру, виробниuтва
смт, ,Щоманiвка, вул, Пастера,
кМиколаiu*оп'|оБ isЁ+оэ, Миколаiвська об,п,,
партiя Nэ 9,в кiлькос,гi 700 кг,
31/1), дата виробництва о9,оD,2020
llepMiH: з 13,02,2020 по 26,02,2020

1,2,Вжи.гизахоДiвЩоДопоДаJIЬ'шогопоВоДженняЗМаслоМ
,72,5 о,/о жиру, виробництва тов

солодовершковим <<Селя:нсъким>

смт, ,Ц,оманiвка, вул, Пастера,
кМиколаТu*опrrро*> (564Cr0, Миколаiвсъка _об,л,,
партiя Nч 2, в кiлькостi 2,'l2 кг,
з 1/1), дата вироЬrr"uruu 02.оD.2о2
TepMiH: до 19,02,2020

i.3НаДатиiнформачiюзпiДтверДжУючиМиДокУМенТаМиДо
управлiння
N4иколаIвського мiсыtого упр,авлiння- Го,ltовного
вул, Кузнецька,

областi (м, Миколаiв,
Щ,ержпродспоживслужби тlМиколаiвсъкiй
vc:tgornik@ukr,net
1 95) електронна адреса:
TepMiH: до 26,02,2020
покласти на заступника
2. Контроль за ви](онанням розпорядtження
продуктiв та
_,чur-uп"ка^uiддiлу безпечно*i
начаJIьника управлiння
1i|::вих Головного
ветеринарноi медицини Миколаiвського мiсъкого управлiння
Миiколатвськiй областi, державного
управлiння Щ,ержпродсп()живслужби
iнспектора Верiковсъку LI,

в

Рiшення складено в 2-хпримiрниках"

на Комунального
Вiдповiдальнiсть зil виконання рiшенl]я покдадасться
закладах
виробничого пiдприсмства по органiзацii х.арчуван""
1т:_-"их
вимог рiшення передбачена
Козлова г.в.. Попередж:аю, що за невико}{ання
(ч, 1 п, 1В ст, 65 Закону
вiдповiдалънiстЬ згiднО з чинниМ законодавства
контроль за дотриманняIчI
украiни Ns 2042_VIII вiд 18.05.2017 кпро державний
ЗаконоДаВстВапрохарчrовiпроДукти'корМи'побiчнiпроДУктиТВаринноГо
походження, здоров'я ia благополуччя TBaplIH>),

I
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Головний державний iнспектор

Рiшення Г
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