
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Головний державний інспектор та 

головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва (забою тварин) та

обігу харчових продуктів
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Я, головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор Полтавської області Пікуль Геннадій Іванович, 
розглянувши матеріали планового заходу державного контролю потужності з 
забою тварин ФО-П Сергієнко В.І. за адресою: вул. Харчовиків, 6а, м. 
Полтава, Полтавська область (акт складений за результатами проведення 
планового заходу державного контролю № 137 від 03.08.2018), проведеного 
першим заступником начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Павловим С.Л., головним 
спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів Управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Катеренчук Н.М., 
начальником Полтавського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області Пальчиком В.І., заступником 
начальника управління - начальником відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Полтавського міського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Кондратенко Г.І., в присутності директора з м’ясного напрямку ФО-П 
Сергієнко В.І. - Хоменка Володимира Михайловича,

встановив:
що потужність ФО-П Сергієнко В.І., на якій здійснюється забій тварин, 
працює без експлуатаційного дозволу; потужність не підтримується в 
належному гігієнічному та робочому стані, а саме: 1. У приміщенні бойні 
порушене кахельне покриття стін та підлоги, а також у виробничих 
відділеннях (забійне, субпродуктові, кишкове) та побутових приміщеннях і 
санітарному вузлі та санпропускнику; двері не відповідають гігієнічним 
вимогам; металеві конструкції та підвісні шляхи вражені корозією; 
незадовільне прибирання біля бункера для накопичення утильсировини; 2. У 
мийній обвалювального відділення порушене кахельне покриття стін, 
підлоги та цілісність покриття стелі; 3. Неналежний гігієнічно-технічний стан 
окремих виробничих та допоміжних приміщень, відсутність приміщення



(місця) для зберігання робочих інструментів та обладнання, які зберігаються 
в кожного працівника індивідуально, в т.ч. в шафах для одягу, неналежні 
санітарно-побутові умови для працівників бойні; 4. Частина дверей 
приміщення бійні виготовлені з матеріалів, які не відповідають гігієнічним 
вимогам щодо вологостійкості та стійкості від накопичення бруду; 5. Не 
створені умови (відсутні закриті контейнери) для тимчасового накопичення 
та зберігання відходів тваринного походження (забою), які б забезпечували 
максимальний рівень захисту; 6. Відсутній спеціалізований транспорт для 
транспортування відходів із забійного цеху до місця утилізації; 7. Внаслідок 
невідповідності гігієнічним вимогам щодо поводження з боєнськими 
відходами, відсутності приміщення (місця) для зберігання робочих 
інструментів та обладнання, неналежних санітарно-побутових умов для 
працівників бойні не забезпечується захист від забруднення харчових 
продуктів, що виробляються на потужності; 8. Не надані результати 
лабораторних досліджень води, яка використовується в процесі виробництва 
харчових продуктів, що свідчили б про її відповідність встановленим нормам 
щодо «води питної»; 9. Не наданий повний список працівників, які працюють 
з харчовими продуктами, тому неможливо перевірити, чи весь персонал, 
який має доступ до потужності, не має протипоказань щодо поводження з 
харчовими продуктами. Не надана інформація щодо проходження 
персоналом навчання з питань гігієни персоналу та його періодичності; 9. Не 
надані документи, що засвідчують проведення результативних робіт по 
боротьбі із шкідниками і гризунами,

що є порушенням: ч.1,3 ст.23., п.1 ч .І, п.2 ч.І ст.41., п.1 ч.1,2, п.4 
ч.І, п.6 ч.І ст.42., п.2 ч.І, п.З ч.І ст.46., п.4 ч.І ст.47., п.1 ч.І, п.2 ч.І ст.48., 
п.2,3 ч.І, п.4 ч.І ст.49. Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів».

1. Відповідно до статті 67 Закону України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», на 
підставі отриманих результатів, проведеного фахівцями Г оловного 
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області комісійного 
планового заходу державного нагляду потужності ФО-П Сергієнко В.І., щодо 
недотримання гігієнічних вимог під час забою тварин, приймаю рішення 
щодо тимчасового припинення роботи потужності ФО-П Сергієнко В.І. із 
забою тварин та обігу харчових продуктів за адресою: вул. Харчовиків, 6а, 
м. Полтава.
з 06.08.2018 на десять (10) робочих днів.

Разом з цим доводимо до вашого відому, що статтею 20 Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» передбачено зобов'язання оператора ринку вилучати та/або 
відкликати у встановлений законом випадках харчові продукти, які 
перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити 
шкідливий вплив для здоров'я людини.



2. Протягом дії цього рішення усунути невідповідності вимог чинних 
законодавчих актів в сфері безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів, що зафіксовані актом перевірки № 137 від 03.08.2018

3. Відповідальність за виконання рішення покладається на 
ФО-П Сергієнко Володимира Івановича

4 . Інформацію про виконання рішення прошу надіслати мені письмово 
до: 15 серпня 2018 року на адресу: вул. Воскресенський узвіз, буд. 7,
м. П о л т а в а _______________________________________________________

5. Попереджаю, що за невиконання вимог рішення передбачена 
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Рішення складено в 2-х примірниках.

Оттин п п и м іп и и к  пітттення опеожав. ппо відповідальність попереджений (на):

(термін виконання)

ідпис, прізвище, ініціали особи на яку покладена відповідальність)

Головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інспекто


