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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/або обігу харчових 

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

24.04.2019 м. Суми № 04

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прізвище імя по батькові особи яка видала рішення)

за результатами здійснення з 22.04.2019 року по 23.04.2019 року планового 
заходу державного контролю у формі інспектування ФОП Кулаєва Олега 
Євгенійовича, місцезнаходження оператора ринку: Машинобудівна, 16-а, м. 
Тростянець, Тростянецький район, Сумська область, 42600 (код ЄДРПОУ 
2724721778, реєстраційний номер потужності -  г-ИА-18-16-242, вид діяльності
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання), який 
здійснений відповідно до наказу Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області від 27.03.2019 № 515-ОД, 
виданого на підставі наказу № 965 від 27.11.2018 року Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів "Про 
затвердження щорічного плану державного контролю Держпродспоживслужби 
у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, 
ветеринарної медицини на 2019 рік», направлення від 27.04.2019 року № 02.2- 
19/2480, стосовно додержання оператором ринку гігієнічних вимог щодо 
поводження з харчовими продуктами, проведеного посадовими особами:

- державним інспектором -  державним ветеринарним інспектором -  
начальником Тростянецького районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області Шаповалом Сергієм Борисовичем;

- державним інспектором -  державним ветеринарним інспектором -  
головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Тростянецького районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області Власенком Андрієм Васильовичем

в присутності представника ФОП Кулаєва Олега Євгенійовича -  
Кулаєвої Ольги Миколаївни



в присутності представника ФОП Кулаєва Олега Євгенійовича -  
Кулаєвої Ольги Миколаївни

Встановлено:
Виробництво та зберігання харчових продуктів при порушенні 

гігієнічних вимог, а саме:
1. Потужність не підтримується у чистоті та у робочому стані -  обладнання, 
вікна, підлога брудні; відсутні записи про проведення миття, чищення та 
дезінфекції потужності (виробничих приміщень та обладнання), що може нести 
загрозу життю та здоров’ю людей шляхом забруднення мікроорганізмами, 
пліснявою, пилом сировини та готової продукції. Пункт 1 частини першої статті 
41 ЗУ № 771.
2. На території потужності приймання сировини, вхід персоналу та 

відвантаження готових харчових продуктів здійснюється через одні двері. Щоб 
потрапити до побутової кімнати персонал проходить у верхньому одязі через 
виробничі приміщення. Місце для перевдягання персоналу суміщене з 
котельнею, відсутня достатня кількість індивідуальних шаф. Шафи для 
перевдягання переповнені одягом персоналу з різних змін. Відсутнє місце для 
миття та дезінфекції інструментів, оборотної тари (відра для зберігання 
сировини та інгредієнтів, форми для випічки, дошки для нарізання харчових 
продуктів (масло, м’ясні вироби, ковбасні вироби)). Не достатня кількість місця 
призвела до того, що холодильні вітрини стоять щільно одна до одної, що не 
дає змоги здійснювати між ними миття та дезінфекцію і призвело до 
накопичення бруду, що може призвести до забруднення харчових продуктів і як 
наслідок створює загрозу здоров’ю та життю людей шляхом мікробіологічного 
забруднення. Пункт 2 частини першої статті 41 ЗУ № 771.
3. Підлога у виробничих приміщеннях має місця з вибитою кахельною 
плиткою, нерівності та заглиблення, що створює можливість для накопичення 
бруду, розвитку патогенних мікроорганізмів та унеможливлює проведення 
якісного прибирання. Не надано докази про періодичність їх миття, чищення та 
дезінфекцію, що може стати причиною мікробіологічного та фізичного 
забруднення харчових продуктів, що створює загрозу життю та здоров’ю 
людей. Пункт 1 частини перша та друга статті 42 ЗУ № 771.
4. Поверхня стелі має вибиту штукатурку у стиках між плитами, що створює 
умови накопиченню бруду, розвитку патогенних мікроорганізмів, не надано 
докази про періодичність її миття, чищення та дезінфекцію, що створює загрозу 
життю та здоров’ю людей. Пункт 2 частини перша та друга статті 42 ЗУ № 771.
5. У виробничих цехах віконні пройми та вікна вкриті кіптявою, брудні, що 
створює умови для розвитку патогенних мікроорганізмів, чорної плісняви. Не 
надано докази про періодичність їх миття, чищення та дезінфекцію, що створює 
загрозу життю та здоров’ю людей. Пункт 3 частини першої статті 42 ЗУ № 771.
6. Поверхні дверей виробничих приміщень брудні, що створює умови для 
розвитку патогенних мікроорганізмів. Не надано докази про періодичність їх 
миття, чищення та дезінфекцію, що може стати причиною біологічного 
забруднення харчових продуктів мікроорганізмами, що створює загрозу життю 
та здоров’ю людей. Пункт 4 частини першої статті 42 ЗУ № 771.
7. Не надано докази щодо періодичності миття та дезінфекції поверхонь, що



контактують з харчовими продуктами, що може стати причиною хімічного, і 
мікробіологічного забруднення харчового продукту та створює загрозу життю 
та здоров’ю людей. Пункт 5 частини першої статті 42 ЗУ № 771.
8. Обладнання та інвентар частково брудні. Чищення та дезінфекція не 
здійснюються так, щоб забезпечити захист від появи ризику забруднення, а 
саме:
- холодильне обладнання з слідами бруду та іржі;
- не надано доказів про миття та проведення дезінфекції тари в яких 
зберігаються інгредієнти (молочні продукти, печінка, напівфабрикати);
- на дезінфікуючий засіб, підтверджуючих документів стосовно його 
походження, можливості використання в харчовій промисловості не надано;
- заморожені напівфабрикати з поліетиленових мішків у яких вони надходять 
переміщаються у картонні коробки багаторазового використання, які помити та 
продезінфікувати неможливо;
- процедура миття та дезінфекції відсутня, однозначну відповідь як проводиться 
дезінфекцію оператор ринку надати не зміг, що дає можливість стверджувати, 
що чищення та дезінфекція не здійснюються так, щоб забезпечити захист від 
появи ризику забруднення. Записи, які підтверджують проведення відповідного 
миття та дезінфекції не надано. Загалом наявність бруду, відсутність 
промаркованої тари для приготування деззасобів та мірки для зважування, 
відсутність інструкції та процедури по проведенню дезінфекції, не володіння 
цією інформацією персоналом, відсутність інформації про сам засіб, відсутність 
інформації про проведення таких заходів свідчить про те, що чищення та 
дезінфекція не здійснюються так, щоб забезпечити захист від появи ризику 
забруднення. Відсутні знання стосовно контролю за ефективністю проведення 
дезінфекції, контролю за перевіркою якості миття після дезінфекції, відсутні 
лабораторні докази ефективності дезінфекції, відсутні докази проведення самої 
дезінфекції. Кожен з цих факторів може стати причиною мікробіологічного, 
мікотоксичного, токсичного, фізичного забруднення та створює загрозу життю 
та здоров’ю людей. Пункт 1 частини першої статті 45 ЗУ № 771.
9. Поверхня столу для жаровень виготовлена з ДСП (тирсоплити), що 
унеможливлює ефективне його миття та дезінфекцію, може стати причиною 
мікробіологічного, мікотоксичного, токсичного, фізичного забруднення та 
створює загрозу життю та здоров’ю людей. Пункт 2 частини першої статті 45 
ЗУ № 771.
10. Обладнання та інвентар розміщені так, що не дають можливість чищення 
обладнання та навколишньої території, що сприяє забрудненню харчових 
продуктів мікроорганізмами, грибами, тощо та створює загрозу життю та 
здоров’ю людей. Пункт 3 частини першої статті 45 ЗУ № 771.
11. Обладнання не каліброване: прилади для вимірювання температури 

(холодильник, морозильні камери). Температура виставляється на 
холодильному обладнанні та не контролюється, це підтверджується при 
опитуванні керівника, персоналу, відсутні записи, що може стати причиною 
мікробіологічного, забруднення харчових продуктів та створює загрозу життю 
та здоров’ю людей. Частина друга статті 45 ЗУ № 771.
12. Докази, що на потужності допускається персонал, який не має 
протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов у цього



оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу, що підтверджено 
відповідними записами оператора ринку надано не було. Зі слів працівників та 
суб’єкта господарювання навчання такі не проводились. На момент перевірки, 
у медичних книжках персоналу, підтвердження що вони пройшли навчання з 
питань гігієни та пройшли обстеження на наявність гельмінтозів, інфекційних 
хвороб, в т.ч. туберкульоз немає (у частини персоналу записи про проходження 
останнього медичного огляду датуються липнем 2017, березнем 2018 та 
травнем 2018 року). Персонал не в повній мірі забезпечений спецодягом, у 
частини персоналу відсутні головні убори. Це створює загрозу життю та 
здоров’ю людей шляхом забруднення харчових продуктів мікроорганізмами від 
хворих працівників. Пункт 1 частини першої статті 48 ЗУ № 771
13. Персонал потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних 

вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. 
Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку, що 
створює загрозу життю та здоров’ю людей шляхом забруднення харчових 
продуктів мікроорганізмами при недотриманні вимог гігієни працівниками. 
Пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771.
14. Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужності, 
утримуються в умовах, що не запобігають їх псуванню та забезпечують захист 
від забруднення (відсутній контроль вологості та температурних режимів 
зберігання, потужність не має окремого складського приміщення для зберігання 
первинної продукції), що створює загрозу життю та здоров’ю людей шляхом 
забруднення харчових продуктів мікроорганізмами та хімічними речовинами. 
Пункт 2 частини першої статті 49 ЗУ № 771.
15. Харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на стадії обігу, а 
саме: все вище зазначене вказує на те, що продукти не захищені від будь-якого 
забруднення; у виробничому приміщенні спільно зберігається оборотна тара, 
продукти харчування, кондитерські та хлібобулочні вироби, сипучі харчові 
продукти (крупи, мука), інвентар саме приміщення в незадовільному стані 
(підлога забруднена рештками тіста, мукою); ряд харчових продуктів (котлети- 
напівфабрикати, кисломолочний сир, печінка та ін.) без маркування на якому 
повинно бути вказано умови зберігання при яких продукт може зберігатись, 
контроль за продуктами унеможливлює відсутність інформації до якого часу 
такий продукт може зберігатися; що є джерелом біологічного, фізичного та 
хімічного забруднення харчових продуктів, отже створює загрозу життю та 
здоров’ю людей. Пункт 3 частини першої статті 49 ЗУ № 771.
16. Відсутні докази боротьби з гризунами -  не було виявлено приманок, пасток. 
Моніторинг наявності гризунів не проводиться. Записи про проведення 
боротьби з гризунами надано не було, це створює загрозу життю та здоров’ю 
людей шляхом забруднення харчових продуктів мікроорганізмами, які 
потрапляють зі шкідників та гризунів на харчовий продукт. Пункт 4 частини 
першої статті 49 ЗУ № 771.
18. Температурний режим, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, 
формування токсинів, не дотримується, а саме: в холодильниках, морозильних 
камерах де зберігаються напівфабрикати, молочні продукти, печінка та інші 
інгредієнти контроль температурних режимів не проводиться, відсутні 
термометри, журнали контролю температурних режимів не ведуться.



Недотримання температурного режиму при зберіганні та обігу харчових 
продуктів зумовлює прискорення росту мікроорганізмів, в тому числі 
патогенних та умовно патогенних, які в свою чергу становлять загрозу для 
життя та/або здоров'я людини.Пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ №771.

Акт Тростянецького районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 16 від 23.04.2019.

(опис встановлених порушень та посиланім 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).

Керуючись п.З ч.4 ст.11, ч. 1,2 ст.67 Закону України від 18.05.2017 № 
2042-УІІІ «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, тортів і 
тістечок): ФОП Кулаєву Олегу Євгенійовичу, місцезнаходження оператора 
ринку: Машинобудівна, 16-а, м. Тростянець, Тростянецький р-н, Сумська 
область на 10 робочих днів з 24.04.2019 по 11.05.2019.

(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» 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: ФОП Кулаєв Олег Євгенійович з 24.04.2019 року.

3. Протягом дії цього рішення 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-таі1:ро8І@сІр88-8иту.gov.ua) та в паперовому вигляді 
за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін до 11.05.2019 року.

5. Відповідальність за виконання рішення покладається ФОП Кулаєва 
Олега Євгенійовича

6. У разі не усунення ФОП Кулаєвим Олегом Євгенійовичем 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 11.05.2019 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 

відповідно до п.18 ч. 1 ст. 65 Закону України від 18.05.2017 року № 2042-УІН 
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові



продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин».

Є. ЛАЗОРЕНКО
цій державний ветеринарний 

Думської області
іЦ -£ "

Щ (
!|! §| інспекторі І; ®

л* і
\ ^ ^ ^ ™ ені^ ,№ ^й ом яен и й  (а) і один примірник отримав (да):

Лткл \а ,~»
V» лг\\

' оператора ринку або уповноважена особа:

ІРУ'-С3* / . .... .............. 2019 року

Копії рішення вручені (направлені):___

Рішення від__________ №__________

<̂ £̂1

Рекомендованим листом від «_ 

Квитанція від «___» ___

надіслано (найменування оператора ринку) 

_______ 2019 року №_______

_2019 року №

Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: «____»
2019 року.

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


