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Повна форма звіту про аудит
Для використання спільно з Керівним документом СОП

Аудиторський звіт
Тип аудиту:

Оголошений Дата проведення:

Схема аудиту:

Розділ 1+2

Представник (-ки)
підприємства:

Санжаровець Марина Петрівна (заступник директора з якості Філії "Птахокомплекс" ТОВ "Вінницька
птахофабрика"); Шевчук Людмила Миколаївна (начальник управління контролю якості ПрАТ
«МХП»); Громик Тетяна Василівна (заступник директора з якості Філії "Переробний комплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика")

Аудитор (-ри):

Плічко Сергій Васильович

Компанія, яка проводила
аудиту

Представник (-ки) Асоціації
Башинський Віталій Володимирович (технічний експерт)
СПУ:
Номер зміни:
Номер ліній виробництва: Назва підприємства:

17-18.05.2021

ТОВ "БЮРО ВЕРІТАС
СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА"

-

ТОВ "Вінницька птахофабрика"
Юридична адреса: 24320, Вінницька обл., місто Ладижин, вулиця Слобода, будинок 141.
(Філія "Птахокомплекс" ТОВ "Вінницька птахофабрика", адреса: 24326, Вінницька область,
Тростянецький район, село Оляниця, вулиця Першотравнева 61; Філія "Переробний комплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика", адреса: 24320, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця
Хлібозаводська 2-Б)

Адреса:

Тел:

Факс:

38 432 605 410

не застосовується.

Сфера проведення оцінки відповідності: вирощування птиці курчат-бройлерів та виробництва м'яса курчат-бройлерів.
Продукт(и), що виробляються під час аудиту (тільки для виробництва/якщо застосовується): М’ясо гомілки кур-бр н/ф охол (вак
пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, Куратор), Крило (плеч част) кур-бр н/ф охол (вак пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, Куратор), Філе вел кур-бр н/ф охол
(вак пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, HoReCa, Куратор), М'ясо стегна кур-бр н/ф охол (вак пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, Куратор), Крило кур-бр н/ф
охол (вак пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, Куратор), Стегно кур-бр н/ф охол (вак пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, Куратор), Філе стегна кур-бр н/ф охол
(вак пл ~2,5 кг, п/я ~10 кг, Куратор), 7299 Тушка кур-бр н/ф 1,1-1,3 кг охол 4 шт (вак пл ~4,8 кг, п/я ~9,6 кг, Куратор), Тушка кур-бр
н/ф 0,7-0,8 кг охол 4 шт (вак пл ~3 кг, п/я ~12 кг, Куратор), Філе стегна кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба), Філе
кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба), Філе стегна кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша Ряба), Філе мал
"Міньйон" кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша Ряба), Стегно кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба),
М'ясо стегна кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба), Філе кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша Ряба),
Стегно кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша Ряба), М'ясо гомілки кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба),
Крило кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба), Крило (плеч част) кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша
Ряба), Крило кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша Ряба), Гомілка кур-бр н/ф охол (п/л ~ 1,1 кг, п/я ~ 8,8 кг, Наша Ряба),
Крило (плеч част) кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша Ряба), Гомілка кур-бр н/ф охол (п/л ~ 0,6 кг, п/я ~ 9,6 кг, Наша
Ряба), Шлунок м'язов кур-бр охол (вак 0,65 кг, п/я 15,6 кг, Наша Ряба), Серце кур-бр охол (вак 0,65 кг, п/я 15,6 кг, Наша Ряба),
Печінка кур-бр охол (вак 0,65 кг, п/я 15,6 кг, Наша Ряба), Шия кур-бр охол (вак пл ~4 кг, п/я ~16 кг, Наша Ряба), Кисть крила курбр охол (фас вак ~4 кг не бренд), Шлунок м’язовий кур-бр охол (фас вак ~4 кг), Шия кур-бр охол (фас вак ~9кг), Серце кур-бр
охол (фас вак ~4 кг), Печінка кур-бр охол (фас вак ~4 кг).
Птахівничі ферми підприємства
М’ясопереробне
Результати аудиту:
90
30
(балли)
підприємство (балли)
Птахівничі ферми підприємства:Господарство відповідає задекларованим добровільним
вимогам та може наносити відповідне маркування на продукцію.

Дата
наступного
аудиту:

не заплановано

М’ясопереробне підприємство: Підприємство відповідає вимогам до птахогосподарств із
технологією вирощування птиці та отримання продукції птахівництва без використання
антимікробних засобів та/або без залишків антимікробних засобів.

Дата
наступного
аудиту:

не заплановано

Учасники оцінки відповідності

Прізвище

Посада

Вступна
нарада

Оцінка документації

Розділ 1
Директор Філії
Волков Руслан Дмитрович "Птахокомплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика"

Обхід
підприємства

Заключна
нарада

Розділ 2

х

Шевчук Людмила
Миколаївна

Начальник управління
контролю якості ПрАТ
"МХП"

Санжаровець Сергій
Олександрович

Заступник директора з
ветеринарної медицини
Філії "Птахокомплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика"

Санжаровець Марина
Петрівна

Заступник директора з
якості Філії
"Птахокомплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика"

Когутовський Іван
Анатолієвич

Начальник виробничої
дільниці з вирощування
птиці Філії
"Птахокомплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика"

х

Калина Олексій
Володимирович

Лікар ветеринарної
медицини Філії
"Птахокомплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика"

х

Ткачук Наталія Сергіївна

Провідний фахівець зі
стандартизації,
сертифікації та якості Філії
"Птахокомплекс" ТОВ
"Вінницька птахофабрика"

Громик Тетяна Василівна

Заступник директора з
якості Філії "Переробний
комплекс" ТОВ "Вінницька
птахофабрика"

Гайдай Вікторія Вікторівна

Начальник відділу
ветеринарного контролю
Філії "Переробний
комплекс" ТОВ "Вінницька
птахофабрика"

х

Косенков Андрій
Вікторович

Начальник цеху Філії
"Переробний комплекс"
ТОВ "Вінницька
птахофабрика"

х

Семеніхін Олексій
Володимирович

Начальник цеху Філії
"Переробний комплекс"
ТОВ "Вінницька
птахофабрика"

х

Хрін Анастасія Сергіївна

Фахівець зі
стандартизації,
сертифікації та якості Філії
"Переробний комплекс"
ТОВ "Вінницька
птахофабрика"

Коваль Інна
Володимирівна

Офіційний ветеринарний
лікар

Профіль підприємства:
Невідповідності:
не застосовується.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

підприємство замкнутого циклу (інкубатор,промислова зграя курчатбройлерів комплекс, забою та переробки курчат-бройлерів).

