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В МИКОЛЛIRСЬКIИ ОБЛЛСТI

и

розпоряджЕIлI-tя

/я /а /р/1

Миколаiв

Про тимчасове припинення обiгу
харчових продуктiв

Згiдно наказу Головного управлiння

fiержгrродспо}кивслужби в
VIиколаiвськiй областi вiд 07.I0.2021 р. J\b 5З05-ОД державFIим iнспектором
Голинським М.Г. було проведено позапланове iнспектування з вiдбором
зразкiв харчових продуктiв на потуrкностi Кривоозерська початкова школа J\. 1,
Кривоозерськоi селищноi рали (26108321), за адресоIо: вул. Садова,24 с. Криrзе
Озеро, Первомайського району, Кривоозерськоi'ГГ, МиколаiвськоТ областi.
Вiдiбраний зразок м'яса птицi заморожений ( фiле курчати - бройлера)
виробництва Фiлii < Переробний компJIекс) ТОВ кВiнницька птахофабрика>,
вУл. Хлiбодарська,|4 , м. Ладижин, Вiнницька область не вiдповiдас ДСTУ EN
|2824:2004 за мiкробiологiчними показниками (патогеннi мiкроорганiзми, I] т.I{.
сальмонели в 25 г). Експертний висновок вiд 18.10.2021 J\b005244ll.Kl2|
Випробувальноi лабораторiТ Миколаiвсr,коi регiональrrоI державноТ лабораторiТ
frертtпродспоживслужби
На пiдставi вищевказаFIого керуючись пуFIктом 2, частини 4, cT:aTTi 1 1, ст.
67 Закону Украiни J\s 2042-YIII вiд 18.05.2017 пПро держаI]ний контроль за
ДОТриМанням законодавства про харчовi гIродукти, корми, шобi,лнi пролукти
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тI}арин))

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. Щиректора Кривоозероськоi початковоi школи

селищноТ ради Бiляновського Олександра Йосиповича:

Jф
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1 Кривоозео.опJ'

обiгхарчових продуктiв, а саме:
- м'ясо птицi заморожене ( фiле курчати - бройлера з доданою водоIо,
напiвфабрикат кулiнарний заморожений), виробник Фiлiя (( Переробний
КОМПЛеКС) ТОВ <I]iнницька птахофабрика>, вул. Хлiбодарська,14 , м. Ладиrкин,
Вiнницька область, дата виробництва 03 .09.2021 року, TepMiH придатЕIостi до
1.1. Тимчасово припинити

02,09.2022 року при тем. не вище -18 *С, номер партiТ 03,09.2021.
TepMiH: з 19. I0.2021 до

0

L||.2021

1.2 Iнформацiю про прийняте рiшеrrня щодо подальшого поводження з
вилучеt{им харчовим продуктом надати до Кривоозерського управлiння
Головного управлiння f,кержпродспо}кивслужби в Миколаiвсьrсiй областi
TepMiH: до 2|.|0.2021
викоЕIанFIям розпоряджеFIня покласти на начальника
Кривоозерського управлiння Головного управлiнняr Щерх<продспоживслужби в
МиколаТвськiй областi, державI]ого iнспектора Затхей Р.М.
2. Itонтроль

за

Рiшення складено в 2-х примiрниках.

Вiдповiдальгtiсть за виконання рiшення покладаеться на директора
Кривоозероськоi початковоТ школи ЛГs1 Кривоозерськоi селищноi ради
Бiляновського Олександра Йосиповича.
Поперед>ItаIо, що за IIевикоFIання вимог рiшення передбачена
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавства (ч. 1 п. 18 ст. 65 Закону
Украiни J\Ъ 2042-VIII вiд 18.05.20t7 <Про державний контролъ за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного
походження, здоров'я та благополуччя тварин>).
Головного державного iнспектора
Рiшення
отримав

головLIого державного iнспекто

(дага, пiлпис, посада, П.LБ. керiвника суб'екта господарlовання, або yпoBHoBaitteIla особи)
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