
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 
Головний державний інспектор 

та головний державний ветеринарний інспектор Полтавської області

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення роботи потужності зі зберігання харчових

продуктів тваринного походження

№

Я,  головний державний інспектор та головний державний ветеринарний 
інспектор П олтавської області Пікуль Геннадій Іванович, 
розглянувши матеріали планового заходу державного контролю потужності 
ФО-П Сергієнко В.І. по зберіганню харчових продуктів тваринного 
походження за адресою: вул. Зіньківська, 51/2, м. Полтава, Полтавська 
область (акт складений за результатами проведення планового заходу 
державного контролю № 133 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 ., 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 Ф О-П Сергієнко В.І. - Хоменка 
Володимира М ихайловича,

встановив: 4
що потужність Ф О-П Сергієнко В.І., на якій здійснюється зберігання 
харчових продуктів тваринного походження працює без експлуатаційного 
дозволу; не надані особисті медичні книжки персоналу, який має доступ до 
потужності з обігу харчових продуктів, а також не надана інформація щодо 
проходження персоналом навчання з питань гігієни персоналу; не надана 
інформація щодо встановленої періодичності навчання персоналу щодо 
гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів, а також щодо проходження 
цього навчання персоналом; не надані документи, що засвідчують 
проведення робіт по боротьбі із шкідниками і гризунами,

що є порушенням: частини 1, 3 статті 23, пункту 1 частини 1 та 
пункту 2 частини 1 статті 48, пункту 4 частини 1 статті 49 Закону України



«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів».

1. В ідповідно 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 Ф О-П Сергієнко В.І., щодо 
недотримання гігієнічних вимог під час зберігання харчових продуктів, 
приймаю рішення щодо тимчасового припинення роботи потужності 
ФО-П Сергієнко В.І. із зберігання харчових продуктів тваринного 
походження за адресою: вул. Зіньківська, 51/2, м. Полтава 
з 06.08.2018 на десять (10) робочих днів.

2. Протягом дії цього рішення усунути невідповідності вимог чинних 
законодавчих актів в сфері безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів, що зафіксовані актом перевірки №  133 від 03.08.2018

3. В ідповідальність 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. Полтава_________________________________________________________________

(термін виконання)

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

Один примірник рішення одержав, про відповідальність попереджений (на):
« / &  » , 2 0 /< £ _  р.

 Ш § , ,--- -------------------------------------------------------------------
(п Ідпис7пр'ізвище, ійіціали особи на яку покладена відповідальність)

/сУ с/7/

Головний державний інспектор та а
головний державний ветеринарний інспектор г.Т. Пікуль


