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про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів за 

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

15.12.2020' м. Суми №41

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 начальника Білопільського районного управління 
Г оловного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Бондаренко 
Сергія Борисовича №СЗ-06-1/125/20 від 15.12.2020 року щодо результатів 
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) ФОП 
Мельничук Ігора Олександровича, що здійснює діяльність за адресою: 
41856, Сумська обл., Білопільський район, селище міського типу Улянівка, 
вулиця Зарічна, будинок 2, реєстраційний номер потужності -  г-ІІА-18-02-19, 
вид діяльності - виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання), 
який здійснений відповідно до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 2290-ОД від 09.12.2020 року та 
направлення №12797-02.2/20 від 09.12.2020 року

Встановлено:
Виробництво та зберігання харчових продуктів при порушенні гігієнічних 

вимог, що вказують на повну незахищеність харчових продуктів від 
потрапляння небезпечних факторів та забруднення під час переробки та обігу, а 
саме: двері в цех випікання хліба та приміщення, де знаходиться добовий запас 
борошна, відсутні. Хліб випікається у формах, що не відповідають гігієнічним 
вимогам, а саме: сплетені із деревопохідного матеріалу (лози), що має 
«заустинці», обломи та скріплені цвяхами, які в деяких місцях стирчать та 
можуть вийматися або відпадати. Дно форм має нашарування темно-сірого 
кольору, що з вигляду вказує на наявність чорної плісняви. Залізні форми та 
піддони для випікання хліба з великим нашаруванням сажі та кіптяви, пилу, 
бруду. Візочки для перевезення хлібобулочних виробів з налепом від борошна 
та пилу. Приміщення для збер,г'сши<і плЛчл°го запасу борошна знаходиться в
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незадовільному стані, стеля та стіни вкриті нашаруванням пилу та борошна, 
місцями видно павутину. Мішки з борошном частково стоять на підлозі. Засоби 
контролю температурно - вологісного режиму відсутні. Зверху на мішку з 
борошном знаходилась .розірвана паперова упаковка з повидлом. Також в 
цьому приміщенні відсутні засоби для моніторингу шкідників. На підлозі 
знаходяться упаковки з дріжжями. Інвентар що використовується для випікання 
хліба не призначений щля харчових продуктів, (будівельні шпателі, щітки для 
фарбування, саморобний квач з тканини, саморобний ніж з замотаною скотчем 
рукояткою). Над столом, де відбувається зважування тіста, вхідний 
вентиляційний отвір та вентилятор брудний, вкритий пилом. Робоче місце, де 
проходить покриггя булок солодкою сумішшю, брудне. Стіл та підставка, на 
яких розміщується деко при нанесенні солодкої суміші, брудний, з великими 
нашаруваннями цієї суміші. Інгредієнти, що входять в склад солодкої випічки, 
знаходяться в холодильній шафі без дотримання температурних режимів (не 
надано документів, що підтверджують що прилади контролю температури 
калібрований відповідно вимогам законодавства, відсутні докази, що 
температурні режими не перериваються, де також зберігається нарізана цибуля 
у відкритому вигляді, поруч з іншими інгредієнтами в первинній картонній тарі 
та брудний контейнер з кунжутом та маком. Холодильна шафа брудна, зі 
слідами іржі та бруду. Готовий хліб знаходиться на підлозі у пластикових 
ящиках. Остигання хлібу відбувається у приміщенні, де випікаються 
хлібобулочні вироби. В приміщенні, де відбувається маркування та пакування 
продукції, ящики з готовими виробами знаходяться на підлозі. В цьому 
приміщенні на пристрої з нарізання хлібу, який зі слів оператора ринку 
знаходиться в неробочому стані, знаходяться особисті речі працівників, а саме 
жіноча сумка. Оператор ринку не надав інформації, щодо ефективної боротьби 
із гризунами та шкідниками, відсутні засоби боротьби із комахами, 
моніторингові ластки від гризунів відсутні.

Вищевказані порушення гігієнічних вимог становлять загрозу для життя 
та/'або здоров'я людини шляхом забруднення харчових продуктів 
мікроорганізмами, небезпечними факторами (хімічними, фізичними та 
біологічними, що можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини), 
чим порушується пункт 3 частини першої статті 49 ЗУ N 771 «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Акт Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 
43 від 15.12.2020.

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

На підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державного 
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-VIIІ «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



(хліба та хлібобулочних виробів; борошняних кондитерських виробів та інших 
харчових продуктів згідно асортиментного переліку) ТОВ Мельничук Ігоря 
Олександровича, місцезнаходження оператора ринку: Сумська область, 
Білопільський район, селище міського типу Улянівка, вулиця Зарічна, будинок 
2 на 10 робочих днів з 15.12.2020 по 29.12.2020 (включно).
(назва харчового продукту або кормів, назва оператора ринку, його місцезнаходження, щодо якого проводився захід)

2. Відповідно^до вимог И.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» передбачено зобов’язання оператора ринку вилучити 
та/або відкликати харчові продукти, які перебувають в обігу та можуть 
спричинити шкідливий вплив для здоров’я людей на потужностях оператора 
ринку: ФОЛ Мельничук Ігоря Олександровича з 15.12.2020 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 Держиродспоживслужби в Сумській 
області в електронному вигляді: (єднай :розІ@с1рзз-зиту.£ОУ.иа) та в
паперовому вигляді за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін 
до 29.12.2020 року.

5. Відповідальність за виконання рішення покладається ФОН Мельничук
1.0 .

6. У разі не усунення ФОН Мельничук Ігорем Олександровичем
порушень 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» до 
29.12.2020 року, матеріали будуть передані до суду.

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

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
9. 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-УІІІ «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Гйдшїщщ державний ветеринарний 
інсііск| о|> Сумської області

■іЧДіА-.-
Євген ЛАЗОРЕНКО

і  гиіїсаийм ознайомлений (а) і один примірник отримав (ла) ,̂
Керівник оператора риик^дбо уповноважена особа: <'■'£' Д  - Ь  ■

2020 року

Копії рііішнія вруч5нГ(направлені):_
Рішення від__________ №_________
Рекомендованим листом від « »

надісланоїнайменування оператора ринку)
_______ 2020 року №_____________



Квитанція від «___» ________________________2020 року № ____________________
Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: «____» _________
2020 року.

Примітка: Запис здійснюється* на примірнику Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області (у разі відмови оператора ринку особисто 
отримати рішення).
Керуючись ч. 9 ст.7 Закону-У країни від 05.04.2007 № 877-У «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», п.З ч.4 ст.11, ч. 1,2 ст.67 Закону 
України від 18.05.2017 № 2042-\/ІІ1 «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.


