
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Г О Л О В Н И Й  Д Е Р Ж А В Н И Й  В Е Т Е Р И Н А Р Н И Й  
І Н С П Е К Т О Р  С У М С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

Р І Ш Е Н Н Я
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів за 

порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя

04.02.2021 м. Суми № 3

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прізвище імя по батькові особи яка видала рішення)

розглянувши службову записку державного інспектора -  державного 
ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу безпечності харчових 
продуктів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
Задорожного Ігоря Володимировича від 04.02.2021 року щодо результатів 
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) ТОВ 
«Лебединський хлібозавод», адреса потужності: пров. Заводський, 4 
м. Лебедин, Сумської область, 42200, який здійснений відповідно до наказу 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 173-ОД 
від 02.02.2021 року та направлення № 1232-02.2/21 від 02.02.2021 року в 
присутності головного технолога ТОВ «Лебединський хлібозавод» Середи 
Наталії Іванівни 
Встановлено:

Виробництво харчових продуктів, а саме: хліба та хлібобулочних виробів, 
при порушенні гігієнічних вимог, що вказують на повну незахищеність 
харчових продуктів від потрапляння небезпечних факторів та забруднення під 
час переробки та обігу, а саме:
1. Місце для миття та дезінфекції облаштоване у виробничому цеху таким 
чином, що може призвести до перехресного забруднення обладнання та 
харчових продуктів, виконано з металу, який забруднений, має іржу, механічні 
пошкодження, необроблені зварювальні шви та щілини в яких накопичується 
бруд, що може призвести до забруднення інвентарю та харчових продуктів. З 
урахуванням наявного обладнання потужність спланована так, що не 
забезпечується її належне утримання, чищення, а також не дає можливості 
здійснювати заходи не обхідні для забезпечення гігієнічних вимог через велику 
кількість непрацюючого обладнання у виробничих зонах. Все це не забезпечує 
належне чищення та/або дезінфекцію та не сприяє мінімізації будь-якого



накопичення бруду та забруднення харчових продуктів. Крім того, 
облаштування каналізаційних отворів на підлозі та отворів від труб на стінах, 
які на сьогодні не використовуються, не забезпечують здійснення ефективних 
заходів боротьби з шкідниками. Планування та розташування труб 
водопостачання не забезпечує належне проведення миття та дезінфекції 
виробничих приміщень. Труби вкриті іржею, з відшаруванням фарби. 
Зазначені невідповідності створюють загрозу для життя та здоров’я людей та 
порушують вимоги ч.1 ст.41 ЗУ №771.
2. Стіни у складі зберігання муки, зоні фасування хліба та на експедиції 
потріскані, потребують ремонту, зроблені з негладких матеріалів, що 
підтверджується наявним накопиченням бруду. Стіни сконструйовані таким 
чином, що не забезпечують їх належне утримання, чищення, дезінфекцію, не 
запобігають та не мінімізують будь-яке забруднення, що може призвести до 
потрапляння у харчовий продукт бруду та хвороботворних мікроорганізмів, 
плісняви тощо. У виробничому цеху поверхні стін вкриті металевим профілем, 
який на стиках зі стелею, підлогою, поверхнями труб та обладнання має отвори, 
де накопичується бруд та призведе до розвитку хвороботворних 
мікроорганізмів, плісняви тощо. Підлога на підприємстві не рівна, має вибоїни 
та механічні ушкодження, що унеможливлює ефективне його миття та 
дезінфекцію, може стати причиною мікробіологічного, мікотоксичного, 
токсичного, фізичного забруднення та створює загрозу життю та здоров’ю 
людей. Бруд являється сприятливим місцем для накопичення, розмноження 
мікроорганізмів, що створює загрозу життю та здоров’ю людей. Зазначені 
невідповідності є порушенням вимог п.1ч.1 ст.42 ЗУ №771.
3. Облаштовано окреме приміщення для чищення та миття обладнання, в 
тому числі оборотної тари (дерев’яні піддони для розвезення хліба та 
хлібобулочних виробів), але у ньому не працює каналізація, обладнання для 
миття має нерівності, пошкодження, необроблені зварювальні шви, сліди іржі, 
бруду та відшарування фарби. Перераховані факти та неналежне приготування 
робочих розчинів миючих засобів створює можливість розмноження на 
дерев’яних піддонах, які контактують з хлібом, шкідливих мікроорганізмів, 
плісняви, забруднення їх хімічними речовинами і як наслідок, нести загрозу для 
життя та /або здоров'я людини. Зазначені невідповідності є порушенням вимог 
п. 6 ч. 1 ст. 42 ЗУ N 771.
4. На потужності не забезпечують належної концентрації робочих 
розчинів миючих та дезінфікуючих засобів для обробки обладнання та 
інвентарю, це створює можливість розмноження на обладнанні та інвентарю, 
які контактують з харчовим продуктом, шкідливих мікроорганізмів, плісняви, 
забруднення їх хімічними речовинами. Відсутність належної дезінфекції дає 
можливість стверджувати, що не продезінфіковане обладнання, яке 
використовується у виробництві може нести загрозу при виробництві харчових 
продуктів та створювати загрозу для здоров’я людей. Зазначені невідповідності 
є порушенням вимог п. 1 ч.1 ст.45 ЗУ N 771.
5. Велика кількість непрацюючого обладнання у виробничих 
приміщеннях не дає змоги здійснювати в цих приміщеннях ефективного миття 
та дезінфекції, що може призвести до накопичення бруду, росту плісняви,



тощо. Бруд є сприятливим місцем для накопичення, розмноження 
мікроорганізмів. Цвіль виділяє токсичні речовини, які потрапляючи на 
продукти харчування, що може спричиняти серйозні харчові отруєння та 
алергічні реакції. Зазначені невідповідності є порушенням вимог п. 3 ч. 1 ст.45 
ЗУ N 771.
6. Харчові продукти не захищені від будь якого забруднення на всіх 
стадіях виробництва. Не всі мішки з борошном лежать на піддонах, на стінах 
під стелею проходять труби теплопостачання та водопостачання, крани для 
води, на яких знаходиться іржа, та відшарування фарби, двері мають металеве 
покриття для захисту від гризунів тільки з одного боку, з порушенням 
цілісності та слідами іржі, значна кількість залишків труб у стінах, з 
незакритими отворами, через які можуть проникати шкідники та бруд. В 
наслідок цього, харчові продукти можуть бути забруднені потраплянням 
сторонніх предметів, вбиранням невідомих хімічних речовин від контакту з 
брудним непристосованим обладнанням, розвитком шкідливих 
мікроорганізмів та плісняви, що створює загрозу життю та здоров’ю людей. 
Зазначені невідповідності є порушенням вимог п. 2 ч.1 ст. 49 ЗУ N 771.
7. В складському приміщенні та в експедиційному приміщені дерев’яні 
вікна мають щілини відшарування фарби, вибиті шибки, де значна кількість 
бруду, відсутні сітки від комах що може спричинити загрозу для життя та/або 
здоров’я людини. Зазначені невідповідності є порушенням вимог п. 3 ч.1 статті 
42 ЗУ N 771.
8. На підприємстві всі труби водопостачання холодної та гарячої води, 
крани для холодної та гарячої води в незадовільному стані, а саме на трубах 
іржа. бруд, відшарування фарби, що може спричиняти серйозні харчові 
отруєння-це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини. Зазначені 
невідповідності є порушенням вимог п. 3 ч. 1 ст.49 ЗУ N 771.
9. Місце для миття та дезінфекції облаштоване у виробничому цеху таким 
чином, що може призвести до перехресного забруднення обладнання та 
харчових продуктів, виконано з металу, який забруднений, має іржу, механічні 
пошкодження, необроблені зварювальні шви та щілини в яких накопичується 
бруд, що може призвести до забруднення інвентарю та харчових продуктів. З 
урахуванням наявного обладнання потужність спланована так, що не 
забезпечується її належне утримання, чищення, а також не дає можливості 
здійснювати заходи не обхідні для забезпечення гігієнічних вимог через велику 
кількість непрацюючого обладнання у виробничих зонах. Все це не забезпечує 
належне чищення та/або дезінфекцію та не сприяє мінімізації будь-якого 
накопичення бруду та забруднення харчових продуктів. Крім того, 
облаштування каналізаційних отворів на підлозі та отворів від труб на стінах, 
які на сьогодні не використовуються, не забезпечують здійснення ефективних 
заходів боротьби з шкідниками. Планування та розташування труб 
водопостачання не забезпечує належне проведення миття та дезінфекції 
виробничих приміщень. Труби вкриті іржею, з відшаруванням фарби. Зазначені 
невідповідності створюють загрозу для життя та здоров’я людей та порушують 
вимоги п. 2 ч. 1 ст. 41 ЗУ N 771.

Акт Лебединського районного управління Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 01 від 04.02.2021.



(опис встановлених порушень та посилання на акт, в якому були зазначені під час заходу державного нагляду порушення та 
вказати пункти, частини та статті законодавчих актів про харчові продукти, ветеринарну медицину та корми).

Додатково наявність загрози для споживачів харчової продукції 
виготоволення, якої здійснюється даним оператором ринку, підтверджує 
систематичне та тривале ухилення від виконання приписів про усунення 
порушень.

На підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державного 
нагляду (контролю), у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 
людини, керуючись п.3 ч.4 ст.11, ч. 1,2 ст.67 Закону України від 18.05.2017 № 
2042-УШ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин», у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 
людини.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Тимчасово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів, згідно 
асортиментного переліку, який виробляє оператор ринку: ТОВ «Лебединський 
хлібозавод», місцезнаходження оператора ринку: пров. Заводський, 4 
м. Лебедин, Сумської область, 42200 на 10 робочих днів з 04.02.2021 по
18.02.2021 (включно).
(назва харчового продукту або кормів, назва оператора ринку, його місцезнаходження, щодо якого проводився захід)

2. Відповідно до вимог п.7 ч.2 ст. 20 Закону України від 23.12.1997 
№771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» вилучити та/або відкликати харчові продукти, які 
перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я 
людей на потужностях оператора ринку: ТОВ «Лебединський хлібозавод» з
04.02.2021 року.

3. Розробити та застосувати коригувальні дії для усунення причин 
виявлених невідповідностей, які зазначені в акті та приписі.

4. Інформацію з матеріалами щодо вжитих заходів про виконання 
рішення надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області в електронному вигляді: (е-шаі1:р08І:@ф88-8ишу.£0У.иа) та в 
паперовому вигляді за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін 
до 18.02.2021 року (включно).

5. Відповідальність за виконання рішення покладається на керівника ТОВ 
«Лебединський хлібозавод».

6. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальність у 
розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат, відповідно до п.18 ч.1 ст. 65 
Закону України від 18.05.2017 року № 2042-УШ «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

7. Це рішення може бути оскаржено в порядку та строки визначені 
законодавством. Оскарження рішення не припиняє його дії та не звільняє від 
обов’язку виконання його вимог.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Головний державний ветеринарний 
інспектор Сумської області _ Євген ЛАЗОРЕНКО
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