
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

16.02.2021 м. Суми № 5

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прізвищ е імя по батькові особи яка видала ріш ення)

розглянувши службову записку державного інспектора -  державного 
ветеринарного інспектора -  начальника Лебединського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Скварчі 
Олександра Анатолійовича від 16.02.2021 року щодо результатів проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) ФОП Дементеснко 
Алли Миколаївни, адреса потужності: пров. Заводський, 4 
\і. Лебедин, Сумської область, 42200, який здійснений відповідно до наказу 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 2бО-ОД 
від 15.02.2021 року та направлення № 1772-02.2/21 від 15.02.2021 року в 
присутності ФОП Деменгеєнко А.М.
Встановлено:

Виробництво харчових продуктів, а саме: кондитерських 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, виготовлено з металу, який забруднений, маг іржу, 
механічні пошкодження, необроблені зварювальні шви та щілини в яких 
накопичується бруд, що спричиняє забруднення інвентарю та харчових 
продуктів. Все це не забезпечує належне чищення та/або дезінфекцію та не 
сприяє мінімізації будь-якого накопичення бруду та забруднення харчових 
продуктів. Планування та розташування труб водопостачання не забезпечує 
належне проведення миття та дезінфекції виробничих приміщень. Груби вкриті 
іржею,'з відшаруванням фарби. Пункт 2 частини першої, частина друга статті 
41 ЗУ N 771
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2. Стіни сконструйовані таким чином, що не забезпечують їх належне 
утримання, чищення, дезінфекцію, не запобігають та не мінімізують будь-яке 
забруднення, що призводить до потрапляння у харчовий продукт бруду та 
хвороботворних мікроорганізмів, плісняви тощо. Підлога на підприємстві не 
рівна, має вибоїни та механічні ушкодження, що унеможливлює ефективне 
його миття та дезінфекцію, сприяє мікробіологічному, мікотоксичному, 
токсичному, фізичному забрудненню та створює загрозу життю та здоров’ю 
людей. Бруд являється сприятливим місцем для накопичення, розмноження 
мікроорганізмів. Відсутні докази періодичного прибирання приміщень. Пункт 1 
частини першої, частина друга статті 42 ЗУ N 771
3. Обладнання у виробничих приміщеннях не дає змоги здійснювати в цих 
приміщеннях ефективне миття та дезінфекцію, що може призвести до 
накопичення бруду, росту плісняви, тощо. Форми для випікання вкриті іржею 
та брудом (частинами згорілого тіста). Для змащування форм 
використовуються будівельні щітки для фарбування, які виготовлені з 
матеріалів не призначених для контакту з харчовою продукцією. 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. У холодильній 
камері за стелажами виявлений труп гризуна. Гризуни переносять небезпечні 
інфекційні захворювання, які є особливо небезпечними для людини. Пункт З 
частини першої статті 45 ЗУ N 771, пункт 4 чатини 1 статті 49 ЗУ N 771
4. На потужності не забезпечено належну концентрацію 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 створює загрозу при виробництві харчових продуктів. Пункт 1 
частини першої статті 45 ЗУ N 771
5. Харчові продукти не захищені від будь якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва. Заготовки для торів зберігаються на нижніх поличках стелажів на 
відстані 10 см від підлоги. Інгредієнти для приготування кремів (сгіред) 
зберігаються без необхідного холодильного обладнання. Внаслідок цього, 
можливе забруденпя харчового продукту, не убезпечується від потрапляння 
сторонніх предметів, вбиранням невідомих хімічних речовин від контакту і 
брудним непристосовапим обладнанням, розвитком ш к ід л и в и х  
мікроорганізмів та плісняви. Пункт 2 частини першої статті 49 ЗУ N 771
6. 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. Потрапляння таких чинників до харчових 
продуктів спричиняє серйозні харчові отруєння-це створює загрозу для життя 
та або здоров’я людини. Пункт 3 частини першої етап і 49 ЗУ N 771
7. Оператор ринку використовує харчові продукти у виробництві на які 
відсутні докази того, що ці харчові продуктів отримані з потужностей, що



пройшли державну реєстрацію або отримали експлуатаційний дозвіл. Оператор 
ринку не надав підтверджуючих документів про харчові добавки, 
ароматизатори, які використовує для приготування кондитерських виробі», які 
підтверджують безпечність та якість Частина четверта статті 32 ЗУ N 771, Частина X 
статті 20 ЗУ N 771

Акт Лебединського районного управління Головного управління 
ДержпродспоживслужбТі в Сумській області № 02 від 16.02.2021.

(опис «становлених поруш ень та посилання на акт. в якому були .ш иачені п ід  час -заходу держ авного п «іг . ія д > и о р у и існ н м  і.! 
кагані п у н к т ,  частини та статті іакоиодавчих а к т ів  про х а р ч о в і продукти, ветеринарну медицину та корми)

На підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державною 
нагляду (контролю), у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 
людини, керуючись п.З ч.4 ст.11, ч. 1,2 ст.67 Закону України від 18.05.2017 № 
2042-VIII «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 жиггя та здоров’я 
людини.
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Тимчасово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів, 
згідно асортиментного переліку, який виробляє оператор ринку: ФОН 
Дементеєнко А.М., місцезнаходження оператора ринку: нров. Заводський. 4 
м. Лебедин, Сумської область, 42200 на 10 робочих днів з 16.02.2021 по
01.03.2021 (включно).
іна їва  харчового продукту або  кормів, назва оператора ринку, його місцезнаходження, щ о д о  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: ФОН Дементеєнко А.М. з 16.02.2021 
року.

3. Розробити та застосувати коригувальні дії для усунення причип 
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-таі1:р05І@с1р$$-8иту.£0У.иа) га в 
паперовому вигляді за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін 
до 01.03.2021 року (включно).

5. Відповідальність за виконання рішення покладається на ФОН 
Дементеєнко А.М.

6. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальність у 
розмірі сорока мінімальних заробітних плат, відповідно до п. 18 ч.і 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.



ий (а) і один примірник отрим 
н к^або  уповноважена особа:

2021 року

Копії рішення вручені (направлені): 
Рішення в і д ______  № надіслано (найменування оператора ринку )

Головний державний ветеринарний 
кої області Євген ЛАЗОРЕІГКО

Рекомендованим листом від « »______ ______ 2021 року № ________________
Квитанція від «___>>___________________________2021 року № ____ .______________
Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: «____ »
2021 року.

Примітка: Запис здійснюється на примірнику Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області (у разі відмови оператора ринку особисто 
отримати рішення).


