ГОЛОВНЕ УПР_АВЛIННЯ ДЕ РЖПР ОДСПОЖИВ
\- r rr'lI\
СЛУЖБИ
в }Iиколдiв с i к iй-о-влдЪЫ-'"
о

розпорядхtЕнIUI
МиколаiЪ

Jъ

Про вилучення та знищення
харчових продуктiв

Головними спецiалliстами вiддiлу безпечностi харчових
та
-'у.rра"лirr",
ветеринарноi мецицини Первомайського мiжрайЪн"о.о продуктiв

Головного управлiння !ержпрЪдспоживслужби в
Миколаiвсъкiй областi,
державними iнспекторами Кудiновою о.Л., YcTiMeHKo
Ю.В.

з 21.10.2020
проводиться rr\JJctrrJldtluБc
позаплаЕове lНСПеКТУВаННЯ
iнспектування ПОТУЖНОСТi
потужностi
счб'ектя
суб'екта
господарювання Фоп Бойка м.д. (229о7Iз67il
за адресою: Миколаiвська
}
м. 1rсрвомаиськ. в]rл.
вул. Ч
Чернецького.

11

за результатами
Ja
оезvльтатами
ттllпреттrЕппл
плDлпй
проведеного позапланового
iнспекryваннrl

здiйснено
доданою водою, напiвфабрикат
кулiнарниЙ заморожений,
Фiлiя <Переробний комплекс) тов
<Вiнницька птахофабрика>, ""робr"*вул. Хлiбозаводськ а, 2Б,м. Ладижин, Вiнницька
обл,, 24320, дата виробництвь 21.07..2020, cepl"

вiдбiр зразкiв фiое курчати-бройлера

з

й;;;ffi,- ztolzozo)
длЯ дослiдження. на мiкробiоЛогiчнi ,onbrr"*"
(акт
зразкiв
}lb 14.24. 1-52/ lзб вiд 22.1 0.2Ь20).
"lдоору
за

результатами проведених дослiджень (експертний висновок
вiд 28. tб.zozO випробувальноi лабораторii МиколаТвськоТ
регiональноi державноi лабораторiТ' Д.р*"роо.rоr*"u.лrужби)
зазначений
вище харчовиЙ продукТ за мiкробiологiчними
покtвниками (Патогеннi
мiкроорганiзми, В т.ч. с€lJIьмонели в 25 .) не
вiдповiдае встановленим
j!ф 005450
д,к./20

вимогам (виявлено сальмонели).
Враховуючи заз,начеЕе, керуючисъ пунктом

2, частини 4, cTaTTi 11,
статею 67 Закону УкраIни Nч 2042-VIII-вiд
18.0j.2017 uПро'державний
коНтроль За ДотриМаннrIм ЗаконоДаВстВа про
харчовi ороду*r", корми,
побiчнi продукти тваринного походженIUI, здоров'я
та благопоJIyIUI тварин),

ЗоБоВ'яЗУЮ:
l. ФОП

Бойка Михайла .Щмитровича:
1.1. Вилучити r
харчовi .rроду*r", а саме:
фiле курчати-бройлера з
9бJry
ДОДаНОЮ ВОДОЮ, НаПiВфабРИКаТ КУлiнарний

заморохений,-виробЙк Фiлiя

JrГs44-Р Bi.lt 29. l{r.2f|2a

*#

<Переробний комплекс)

тоВ

кВiнницька птахофабрикu,),

вул.

Хлiбозаводська, 2Б, м. Ладижин, Вiнниць*u Боп.,
24320, дата виробництва
21,0_7,2020, СеРiЯ (НОМеР) ПаРТii
21072020, ь кiлькостi'j y"u*uoк, вагою
12,5 кг.

-

TepMiH: з 29.10.2020 по l2.1I.2020.
Провести знищеннlI харчових продуктiв, а саме:
фiле курчатиз доданою водою, напlвфабр"*ч' кулiнарпий заморожений,
в
кiлькостi 5 упаковок, вагою 12,5 кг uйпо"iдrr6
оо
кПро
побiчнi продукти тваринного походження, не призначенi Йаiни
для споживаннrI

1.2.
_
бройлера

й;нy

людиноюD.

TepMiH: до 06.11.2020
1.3. Письмово iнформувати начzUIьника
Первомайського

мiжрайонного управлiння Головпого
управлiння .Щержпродспоживслужби в
Миколаiвськiй областi по адресi
Мuрii.Щемченпо, В
;.Брвомайськ,
"уо. виконаннrI
Миколаiвська область' 552о7 про
",
вищезчtзначених
рiшень з
додаванIrям копiй пiдтверджуючих документiв, в TepMiH
06.1l
.2020.
до
2, КонтРоль за виконанНrIм розпорядження покJIасти на начальника
Первомайського мiжрайонного y"pu*ii;;; Головного
управлiння
Щержпродспоживслужби в МиколаiЪськiй областi, державного iнспектора
Глухого О.Б.
Рiшення скJIадено в 2-хпримiрниках.

'

вiдповiдальнiсть за виконання
рiшення покJIадаеться на Фоп Бойка
Михайла ,Щмитровича.
Попереджаю, що за невиконання вимог
вiдповiдшlьнiсть згiдно з чинним законодавства (". рiшення
j п. 14 ст.передбачена
б5 Закону
УкраТни Ns 2042-vпI вiд 18.05.2017 <Про
державний контроль за
дотриманшIм законодавства про xap]oBi продукти, корми, побiчнi
продукти

тваринного походження, здоров'я та благополуIIUI тварин>).
Головний державний iнспектор

Рiшення Головного державного iнспектора
отримав

GЙ,

пiдпис, посада, П.I.Б. керiвника суб'екта господарювашrя,
або уповноважена особи)

олег

кАЛнАУС

