
Го;аов11е управ;1i1111м Держ11ро11с11ож11вс.11у~-611 в Полтавськiй областi 
Головний 11ержавн11ii i11с11ектор та 

1·олов1111 ii 11ержав11ий ветерн11ар1111й i11cneк-rop ПоJ1тавськоУ об11астi 
РIШ Е ННЯ 

rapo fHl\tчacoвe 11рнпнне1111я внроб1111цтоа та oбlry хар•1ових 11ро11ук-riв 

cr, fJ 1~& № t f L 
Я. rо1ювний державний iнспектор та rолов11ий державний 

nетсринар11ий i11сr1ектор Полтавсько'i облаt,i Пiкуль Геннадi й J ванович. 
ро1rлянувши матерiали позаплановоrо 1аходу державного контролю тоrз 

«М'ясокомбiнат Миргородський» за мресою: Полтавська область, м . 
Миргород, вул. Хорольська, 46 6 - Акт складе11ий за резул 1,татами 
проведеного 11озаnланового заходу державного контролю стосовно 

до11.ержа11 11я 011сраторами ринку законодавства про харчовi продукти вiд 06 
грудня 2019 року N!! 104 голов11им спецiалiстом вiддiлу бсзпсчностi харчових 
11родуктin У11равл i11ня безпсчностi харчових продуктiв та ветеринарно·i 
медици 11и Головного управлiння Держпродс11оживслужби в Полтавськiй 

областi Колотiсм Олексitм Сергiйовичем. заступником на~1альника 
управлiння - начальником вiддiлу безпеч1юстi хар,ювих продуктiв та 

ветеринарно'~' медицин11 Мир1'ородськоrо мiськрайонного управлi 1 1 ня 

Головного у11равлiння Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi 

Обiдною Наталiсю IОрiвною, в.о. заступника начальника вiддiлу безпечностi 
харчових продуктiв та ветери нарно'~' медицини Мирrородського 

мiськрайонноrо управлiння Головного управлi1111я Держпродспоживслужби в 

Полтавськiй областi Дубиною Олександром Олсксандровичем в присутностi 
заступника генерального директора ТОВ «М' ясокомбiнат Мирrородський» 

Ткаченка Павла Олександровича та результати лабораторних дослiджень 
(експертний висновок) Випробувального центру Державного Науково

досл iдного iнституту з лабораторноУ дiаrностики та ветеринарно-санiтарно·i 

експертизи № 016298 д.к./19 вiд l 9.11.20 19, 
В С Т А Н О В И В: 
За наслiдками позапланового заходу державного контролю потужностi 

ТОВ «М'ясокомбiнат Миргородський)> встановлено невiдповiдностi 

гiriЕ:нiч11им вимоrам чинного законодавства в сферi безпечностi та окремих 
показникiв якостi харtювих продуктiв при виробництвi та oбiry харчових 
продуктi в, що Е: rюрушенням пункту 5 частини першо·i, пункту 1 частини 
другоУ статri 42, пункту 3 частини першо'i статri 49 Закону УкраУни "Про 
основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" та 
не вiдповiдностi зразкiв проб харчових продуктiв за мiкробiологiчними 
показниками «Обов'язковому мiнiмальному перелi ку дослiджень сировини, 
продукцi·i тваринноrо та рослинного походження .... . . )>, затвердже~ому 

Наказом Державного департаменту ветеринарно·i медицини Мiнаrропоштики 
Укра'iни вiд 03.1 1.1998 i з змiнами, що може нести заrрозу для життя та/або 
здоров'я людини . 



I. Керуючись статтею 11 та 67 Закону Укра'iни "Про держаRний 
кон~~ь за дотриманням законодавства про харtювi продукти, корми 
nо61чю ~родукти тваринного походження , 1доров' я та благополуччя тварин': 
та на щдс,· · · ав1 отриман~iх результат1в проведеноrо позаnлановоrо заходу 
державного наrляду nотужностi ТОВ «М'ясокомбiнат Мирrородський» за 
адресою:. Полтавська область, м . Миргород, вул . Хорольська. 46 б та 
результат, в 11абораторних випробувань. 

. приймаю рiшепня про т11м,1асове прнпипеm1я внроб11нцтва та 
oбiry харчов11х продуктiв tta потужностi ТОВ «М' ясокомбiнат 
Мирrородський:>> за адресою: Полтавська область, м . Миргород, вул. 
Хорольська, 46 б, а саме дiлянки - забiйного цеху тварин, 
з 06 грудня 2019 року до 10 (десять) робоч11х днiв. 

. 1: 1 . . на час дii' рiшення термiново вжити заходiв щодо приведения у 
вщповщн1сть потужностi з виробництва та oбiry харчових продуктiв 
ririснiчким вимоrам чинного законодавства в сферi безпечностi харчових та 
окремих nоказникiв якостi харчових продуктiв. 

1.2. Забезпечити усунення невiдповiдностей (порушень) в повному 
обсязi, що зафiксованi в Актi вiд 06 rрудня 2019 року № l 04 складеного за 
результатами проведеноrо позапланового заходу державного контролю 

стосовно додержання операторами ринку законодавства про харчовi 

продукти ТОВ «М'ясокомбiнат Мирrородський». 

Разом з цим nовiдомляtмо, що статтею 20 Закону Укра'iни "Про основн i 
принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових nродуктiв" 

передбачено зобов'язання оператора ринку вилучати та/або вiдкликати у 

встановлений законом випадках харчовi продукти, якi перебувають в oбi ry, 
якщо встановлено, що цi продукти не вiдrювiдають параметрам безпечностi i 
можуть спричинити шкiдливий вплив для здоров' я людини та про вжитi 

заходи письмово iнформувати компетентний орган протяrом одного 

робочого дня. 
2. Вiдповiдальнiсть за виконання даного рiшення покладасrься на: 

Заступника генерального директора ТОВ «М'ясокомбiяат Мирrородський» 
(посада. 11рiзвнще. iм 'я rю батыювi вiдnовiда11ы10i/уповноваже 11оi' особи за проведс 1111J1 1ахоД1В) 

З . Iнформацiю про виконання рiшення прошу надiслати письмово на 

адресу: вул. Воскресенський узвiз, 7_, м. Полтава до 19 грудня 2019 року . 
(терм111 в11ко 11ан 11я) 

4. Попереджаю, що за невиконання вимог рiшення та несвоtчасне 

надання, надання недостовiрно'i iнформацi'i на вимоrу п~адо~о·i ос?би 
територiального органу компетентного органу передбачена в1дповщальюсть 

згiдно з чинним законодавством . 

Рiшення складено в 2-х nримiрниках. 
Один примiрник рiшення одержав, про вiдrювiдальнiсть nопереджений (на): 

« 06 » ~ t;_ 20 ..fJ_ р. . 
fiG: ':n; ~р(."-:' . . Х~&:~ О..4 и~nе;' ~ -t _'l: 

(niдnt1c , nрiзв11ще, 111щ1ал11 особи на яку пок11ад7~шuiповща.л ь111сть) 

ГоJ~овний державн11й i11c 
головний державн11й ветс:6Аf1"а 
Полтавсько·i областi , 

► 

~ 

' 

" .,. ,.,. , &61 . , .,, 

~~·~ 

, ---tНУ!&Надiй ПIКУ ЛЬ 
мл. 


