
Головне управлiння Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi 

Головний державний iнспектор та 

головний держав~ий ветерина рний iнспектор Полтавсько1 областi 

РIШЕННЯ 

про тимчасове припинення виробництва та обiгу харчових продуктiв 

№ 60 
Я, перший заступник начальника Головного управшння 

Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi, виконуючий повноваження 
головного державного iнспектора та головного державного ветеринарного 

iнспектора Полтавськоi областi Павлов Сергiй Леонiдович, розглянувши матерiали 
позапланового заходу державного контролю (iнспектування) потужностi забiйного 
цеху фiзичноi особи-пiдприемця Сидоренка Сергiя Юрiйовича, за адресою: 38752, 
Полтавська область, Полтавський район, село Гора, вулиця Фермерська, будинок 4: 
акт, складений за результатами проведения позапланового заходу державного 

контролю (iнспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог Закону 

Украiни "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових 
продуктiв" № 771/97-ВР, проведеного в.о. начальника Управлiння безпечностi 
харчових продуктш та ветеринарноi медицини Головного управшння 

Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi Валявським Ярославом 

Федоровичем, головним спецiалiстом вiддiлу державного контролю Управлiння 

безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини Головного управлiння 

Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi Натяглим Олексiсм 

Миколайовичем, провiдним лiкарем ветеринарноi медицини вiддiлу безпечностi 
харчових продуктiв управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi 

медицини Головного управлiння Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi 

Манойлом Олександром Михайловичем, начальником Полтавськоi обласноi 

державноi лiкарнi ветеринарноi медицини Кульбашним Владиславом 

Вiкторовичем, в присутностi фiзичноi особи-пiдприемця Сидоренка Сергiя 

Юрiйовича; вiдеофайли фiксацii даного заходу державного контролю 

(iнспектування) стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про 

харчовi продукти вiд 04.07.2020 (iнвентарний номер камери 111302592, № 68) 
ВСТ АН ОВИВ: 

За результатами позапланового заходу державного контролю (iнспектування) 
потужностi забiйного цеху фiзичноi особи-пiдприемця Сидоренка Сергiя 
Юрiйовича, за адресою: 38752, Полтавська область, Полтавський район, село Гора, 
вулиця Фермерська, будинок 4, з перевiрки питань дотримання вимог харчового 
законодавства встановлено невiдповiднiсть гiгiенiчним вимогам чинного 

законод~вства у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових 
продукпв при виробництвi та обiгу харчових продуктiв, що е порушенням частини 
пункту 1 частини першоi статтi 3 7, пунктiв 1, 2 частини першоi статтi 41, пунктiв 1, 
5 частини першоi, частини другоi статтi 42, пунктiв 1, 2 частини першоi статтi 45, 
пункту 4 частини першоi статтi 47, пунктiв 1, 2 частини першоi статтi 4~, пунктiв 2, 
3, 4 частин~ першоi ~таттi 49 Закону Украiни "Про основнi принципи та вимоги до 
безпечносп та якосп харчових продуктiв" та може становити загрозу для життя 
та/або здоров' я людини. 



1. Керуючись статrею 11 та 67 Закону Украi'ни "Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти 

тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", на пiдставi результатiв 

проведеного позапланового заходу державного контролю (iнспектування) фiзичноi' 

особи-пiдприемця Сидоренка Сергiя Юрiйовича - приймаю рiшення про 

тимчасове припинення виробництва та обiгу харчових продуктiв на 

потужностi: забiйного цеху фiзичноi' особи-пiдприемця Сидоренка Сергiя 

Юрiйовича, за адресою: 38752, Полтавська область, Полтавський район, село Гора, 

вулиця Фермерська, будинок 4, в термiн до 1 О робочих днiв з дня вручения даного 

рiшення. 

1.1. На час дii' рiшення термiново вжити заходiв щодо приведения у 

вiдповiднiсть потужностi з виробництва та обiгу харчових продуктiв гiгiснiчним 

вимогам чинного законодавства в сферi безпечностi та окремих показникiв якостi 

харчових продуктiв. 

1.2. Фiзичнiй особi-пiдприсмцю Сидоренку Сергiю Юрiйовичу забезпечити 

усунення невiдповiдностей (порушень) в повному обсязi, що зафiксовано в актi вiд 

04 вересня 2020 року № 66. 
1.3. Разом з цим ставлю до вiдома, що згiдно частини сьомоi' статri 20 Закону 

Украi'ни "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових 

продуктiв" у разi надходження iнформацii' про невiдповiднiсть потужностей та 

об' сктiв санiтарних заходiв установленим законодавством вимогам, виявлену пiд 

час здiйснення державного контролю, оператор ринку зобов' язаний вжити 

необхiдних заходiв для усунення тако:i невiдповiдностi. 

2. Вiдповiдальнiсть за виконання даного рiшення покладасться на: 

Фiзичну особу-пiдприсмuя Сидоренка Сергiя Юрiйовича 
(посада, прiзвище, iм'я по батъковi вiдповiдалъноii'уповноваженоi" особи за проведения заходiв) 

3. Iнформацiю про виконання рiшення прошу надiслати письмово у 

визначений законодавством термiн на адресу: вулиця Воскресенський узвiз, 

булинок 7, мiсто Полтава, але не пiзнiше 15 вересня 2020 року 
(термiн виконання) 

4. Попереджаю, що за невиконання вимог рiшення та несвосчасне надання, 

надання недостовiрноi' iнформацii' на вимогу посадовоi' особи територiального 

органу компетентного органу передбачена вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством. 

Рiшення складено в 2-х примiрниках. 

Один примiрник рiшення одержав, про вiдповiдальнiсть попереджений (на): 
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Перший заступник начальника Головного 

управлiння - виконуючий повноваж ,...:,;,,,-::-:---. 

головного державного iнспектора т 

державного ветеринарного iнспект 

ПолтавськоУ областi СергiйПАВЛОВ 


