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№756 від 05.09.2013 Інтернет-видання «Полтавщина»

Шановне інтернет-видання «Полтавщина»!

Полтавське міськрайонне Управління Головного управління 
Держсанепідслужби в Полтавській області вже декілька разів повідомляло 
Вам та розміщувало на сторінках Вашого видання матеріали, про те, що 
питання ліквідації стихійної торгівлі, згідно ст. 10 Закону України «Про 
міліцію», відноситься виключно до компетенції органів внутрішніх справ.

Санепідслужба неодноразово порушувала питання ліквідації 
стихійної торгівлі в місті, як такої, що створює небезпеку для здоров’я 
людей. З метою посилення контролю за забезпеченням санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення розроблений План заходів 
щодо ліквідації стихійної торгівлі, затверджений головою ОДА від 
26.12.12 року № 1-65/2427. Фахівці Держсанепідслужби в ході рейдів 
проводять виключно санітарно-просвітницьку роботу, роз’яснюючи 
торгівцям та покупцям стихійних ринків про негативні наслідки стихійної 
торгівлі, харчові отруєння та гострі кишкові інфекції.

Також повідомляємо Вам, що згідно Закону України «Про 
особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності щодо фізичних осіб-пІдприємців та юридичних 
осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності» № 4448-УІ від 23 лютого 2012 року органам державного нагляду 
(контролю), посадовим особам Державної санітарно-епідеміологічної 
служби забороняється здійснювати щодо фізичних осіб-підприємців та 
юридичних осіб планові заходи державного нагляду ( контролю).

Крім того постановою КМУ від 19.09.2012 року № 869 визначені 
критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження 
господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя 
населення та встановлена періодичність здійснення планових заходів



державного нагляду (контролю) по проведенню перевірок торгівельних 
точок по реалізації харчових продуктів може бути здійснено не частіше 
ніж один раз в п’ять років.

Згідно ст. 5 Закону України "Про безпечність та якість харчових 
продуктів" ветеринарна служба здійснює державний контроль та 
державний нагляд за:

1) необробленими харчовими продуктами тваринного походження 
на потужностях (об'єктах) з їх виробництва;

2) усіма рослинними продуктами, сільськогосподарською 
продукцією та необробленими харчовими продуктами тваринного 
походження, що продаються на агропродовольчих ринках.

Із Вашої статті виходить те, що Ваші співробітники самі порушують 
законодавство та наражають мешканців і гостей міста на небезпеку 
харчових отруєнь і інфекційних захворювань.

Посилаючись на анонімні джерела Ви інформуєте населення про те, 
що продавці стихійних ринків «платять гроші представникам Полтавської 
СЕС».

Своїми діями Ви дискредитуєте Державну санітарно-епідеміологічну 
службу та вводите в оману населення.

Виходячи з вище викладеного вимагаю від Вас спростування 
невстановлених фактів, що стосуються Держсанепідслужби. які викладені 
в статті «Стихийньїй рьінок возле станции «Полтава-Южная» существует с 
молчаливого согласия властей».

В подальшому, прошу Вас звертатись до санітарно-епідеміологічної 
служби з приводу надання консультацій, під час підготовки матеріалів, які 
стосуються здоров’я людей та відносяться до компетенції Служби, з 
метою надання достовірної інформації населенню,

Начальник Полтавського міськрайонного 
Управління Головного управління 
Держсанепідслужби в Полтавські^ області, 
Головний державний санітарний Лікар 
м. Полтави та Полтавського райою Руденко С.


