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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Гоголя, 105 

А
,  м. Запоріжжя, 69002, тел.  228-04-64, 228-04-62, факс 228-04-64, 

http://gudpss-zp.gov.ua/, код ЄДРПОУ 40311343, e-mail:office@gudpss-zp.gov.ua 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів за 

порушення законодавства про харчові продукти 
 

від «19» березня 2019 р.  м. Запоріжжя     № 
 

Я, Головний державний інспектор, начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізької області Шершнєв Віктор Пилипович 
( прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала розпорядження) 

за результатами здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) у 

формі інспектування – ФОП Мартинова Ірина Євгенівна (місцезнаходження 

суб’єкта господарювання  – 71202, Запорізька область, Чернігівський район, 

смт Чернігівка, вул. Світла, буд. 2-В) стосовно додержання оператором ринку 

гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, головним 

спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Чернігівського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області Житарюком Олексієм 

Олександровичем, головним спеціалістом відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Чернігівського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

Степаненко Ольгою Володимирівною в присутності фізичної особи-підприємця 

Мартинової Ірини Євгенівни_________________________________________ 
(тип заходу-плановий або позаплановий, форма заходу-перевірка, ревізія, обстеження, огляд, тощо; найменування та 

місцезнаходження суб'єкта господарювання, прізвище ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця; щодо діяльності яких здійснюється захід; посада, прізвище, ім'я та 

по батькові особи органу державного нагляду(контролю), яка здійснює захід, прізвище ім'я та по батькові інших осіб, які 

взяли участь у здійсненні заходу) 

Розглянувши: експертний висновок № 000128 з./19 від 17 березня 2019 року 

виданий Випробувальною лабораторією Чернігівської міжрайонної державної 

лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів Чернігівської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини Запорізької області; акт, складений за результатами 

проведення планового заходу державного контролю стосовно додержання 

операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими 

продуктами № 447/36 від 18 березня 2019 року; записи засобу відео фіксації № 

01: 

081901_000000_20190312_1058_10_N; 
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081901_000000_20190312_1100_11_N; 

081901_000000_20190312_1120_12_N; 

081901_000000_20190312_1139_13_N; 

081901_000000_20190312_1200_15_N; 

081901_000000_20190312_1221_16_N; 

 

Встановив, що на потужності (заклад громадського харчування – стаціонарна 

потужність (харчоблок, кондитерський цех), роздрібної торгівлі харчовими 

продуктами (буфет) ФОП Мартинової Ірини Євгенівни за адресою: вул. 

Українська/Аптечна, 8/10, смт Чернігівка, Чернігівський район, Запорізька 

область, 71202 здійснюється діяльність у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів з порушенням вимог чинного 

законодавства, а саме: 

1. Потужність (кондитерський цех, харчоблок, буфет та обідня зала) не 

підтримується в чистоті - наявне пил та павутиння, побутові відходи 

(картонні коробки, поліетиленові упаковки та брудні ганчірки) не 

проводиться щоденне прибирання, генеральне прибирання з наступною 

дезінфекцією: усіх приміщень, обладнання та їх інвентарю між змінами; 

відсутні дезінфікуючі засоби, тканинні засоби для миття посуду у кінці 

робочого дня не обробляються. Не надані докази того, що всі процедури 

прибирання, миття та дезінфекції здійснюються з відповідною частотою. 

Приміщення захаращені побутовими відходами (картонні коробки, брудні 

ємності з засохлими сумішами, ганчір’ям яке зберігається поряд з готовою 

продукцією. В буфеті, кондитерському цеху наявні недопалки). Допускається 

безперешкодний доступ сторонніх осіб та тварин на кондитерських цех 

(наявність домашньої тварини (кота)). Прибиральний інвентар (відра, 

тканинні засоби, швабри, віники) в недостатній кількості та не 

ідентифікований в залежності від призначення, зберігання його не 

упорядковане для кондитерського цеху, харчоблоку, буфету та обідньої 

зали)., що є порушенням п. 1 ч. 1 ст. 41 Закону України від 23.12.1997 року № 

771«Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових 

продуктів» (далі - Закон України № 771).  

 

2. Потужність сконструйована так, що не забезпечуються її належне 

утримання, чищення та дезінфекція (в виробничому приміщенні 

кондитерського цеху, харчоблоку, буфету не забезпечено гарячим проточним 

водопостачанням для миття столового, кухонного посуду, обладнання, 

інвентарю та миття рук працівників харчоблоку, кондитерського цеху та 

буфету. Використання однієї мийної ванни (побутового призначення) як для 

миття та обробки обладнання, інвентарю, первинної продукції (яйця) та 

миття рук працівників. Не здійснюються заходи необхідні для забезпечення 

гігієнічних вимог для запобігання накопиченню бруду - не забезпечено 

чистку фільтрів механічної вентиляції в кондитерському цеху, яка розміщена 
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над робочою поверхнею де проходить технологічний процес),що є 

порушенням п. 2, 3 ч. 1 ст. 41 Закону України № 771. 

 

3.Вікна кондитерського цеху брудні, не обладнані сітками від комах (на 

підвіконнях залишки мертвих комах, пилу та павутиння); біля вікон розміщені 

тістозмішувачі та стелажі з готовою продукцією, що може спричинити ризик 

забруднення та не дає можливості чищення обладнання та навколишньої 

території, що є порушеннямп. 3 ч. 1 ст. 42, п. 3 ч. 1 ст. 45 Закону України № 

771. 
 

4.В кондитерському цеху відсутнє приміщення для чищення, зберігання  

робочих інструментів та обладнання, що є порушенням п. 6 ч. 1 ст. 42 Закону 

України № 771. 

 

5. Чищення та дезінфекція не здійснюються так, щоб забезпечити захист від 

появи ризику забруднення (в гарячому цеху, харчоблоці, буфеті відсутнє гаряче 

водопостачання, інструкцій правил миття столового та кухонного посуду, 

обладнання та інвентарю),що є порушенням п. 5 ч. 1 ст. 42, п. 1 ч. 1 ст. 45 

Закону України № 771. 

 

6. Обладнання та інвентар на харчоблоці, в кондитерському цеху, в буфеті 

утримуються в неналежних умовах та стані, що сприяють ризику забруднення 

(холодильна та морозильні камери брудні, наявність плісняви та іржі, 

тістозмішувачі в залишках застарілого тіста, павутинні, форми для випікання 

хліба, корзинок, трубочок в іржі та в жиру  зберігаються на брудній підлозі, 

багаторазові кондитерські мішки з залишками застарілого та засохлого крему). 

Використовується забруднений інвентар (перевищення показників за БГПК) - 

про що свідчить результат лабораторних досліджень змивів з виделки, миски 

для крему - експертний висновок № 000128 з./19 від 17 березня 2019 року 

Чернігівської міжрайонної державної лабораторії державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Чернігівської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини Запорізької області. 

Обладнання та інвентар без відповідного маркування, як для готової та сирої 

продукції, що унеможливлює встановити на яких етапах виробництва він 

використовується (ножі, дощечки, ємності). Для змащування виробів із тіста 

використовується малярна кісточка без відповідних документів, що 

підтверджують можливість використання даного інвентарю в харчовій 

промисловості. В кондитерському цеху та на харчоблоці не дотримуються 

зонування, використання однієї поверхні столу для обробки сирої та готової 

продукції, що є порушенням п. 2 ч. 1 ст. 45 Закону України № 771. 

 

7.На потужностях для миття столового кухонного посуду, обладнання та 

інвентарю використовуються хімічні засоби не відповідно до сфери 

застосування («Sarma», «Gala», «Милан», «Білизна»), що є порушенням ч. 3 ст. 

45 Закону України № 771. 
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8.Харчові відходи з приміщення, де є харчові продукти, не видаляються 

якомога швидше ( біля тістозмішувача в кондитерському цеху зберігаються та 

накопичуються ємності: з шкарлупою від яєць та рідкими харчовими 

відходами; на духовій шафі зберігаються застарілі браковані та зіпсовані 

кондитерські вироби, що є порушенням п. 1 ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 46 Закону 

України № 771. 
 

9.Контейнер для внутрішнього зберігання харчових відходів (рідких або 

твердих) в виробничому приміщенні харчоблоку, кондитерському цеху, буфеті 

не обладнаний кришкою, не маркований, що не забезпечує максимальний 

рівень захисту виробництва та обігу харчових продуктів від забруднення, що є 

порушенням п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України № 771. 

 

10. До роботи на потужності допускається персонал без проходження 

медичного огляду (кухар Нестеренко Л.М., кондитер Мельніченко Л.А., 

буфетник Макаренко Т.А. та Мартинової І.Є.). Персонал потужності не 

проходить навчання з питань гігієни персоналу, про що свідчить відсутність 

відповідних записів оператора ринку.  Персонал не володіє знаннями з питань 

гігієни, що підтверджено неправильними способами та частотою миття рук, 

відсутністю засобів для підтримання належної особистої гігієни працівників 

харчоблоку, кондитерського цеху та буфету – використовуються засоби  для 

сушіння рук без запобіганням повторного забруднення, відсутній належний 

спецодяг для роботи та прибирання на харчоблоці, кондитерському цеху, 

буфеті та допоміжних приміщеннях, що є порушенням п. 1, 2 ч. 1 ст. 48 

Закону України № 771. 

 

11.Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужності 

утримується в неналежних умовах (при зберіганні харчових продуктів в 

морозильних та холодильній камерах харчоблоку та кондитерського цеху не 

дотримуються правила товарного сусідства (заготовки тіста зберігаються 

поряд з сосисками, відкритою ємністю з сирими жовтками, макова начинка в 

пошкодженій упаковці, згущене молоко в файлі для паперів), що є 

порушенням п. 2 ч. 1 ст. 49 Закону України № 771. 

 

13. Харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення, а саме: на 

харчоблоці та кондитерському цеху  використовуються забруднені - виделка, 

миска для крему – що сприяє вторинному забрудненню продукції, про що 

свідчить експертний висновок № 000128 з./19 від 17 березня 2019 року 

Чернігівської міжрайонної державної лабораторії державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Чернігівської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини Запорізької області, що є 

порушенням п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону України № 771. 
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14.Не можливо підтвердити дотримання температурних режимів які 

унеможливлюють розмноження мікроорганізмів, формування токсинів через 

відсутність термометрів для контролю температури в морозильних та 

холодильній камері на харчоблоці та кондитерському цеху, при зберіганні 

харчових продуктів. В морозильних камерах на харчоблоці та в кондитерському 

цеху харчові продукти (ковбаса, сосиски) зберігаються в морозильній камері не 

відповідно до вимог виробника (ТМ «Самобранка» м’ясокомбінат Ювілейний, 

зберігати при 0 до +6 0С), що є порушенням п. 5 ч. 1 ст. 49 Закону України № 

771. 
 

15. Потужність з виробництва харчових продуктів (кондитерський цех) не має 

належного приміщення для окремого зберігання перероблених харчових 

продуктів від не перероблених - готова продукція кондитерські вироби 

зберігаються в виробничому приміщення де здійснюється технологічний 

процес,що є порушенням п. 6 ч. 1 ст. 49 Закону України № 771. 
 

16. Розморожування харчових продуктів не здійснюється так, щоб мінімізувати 

ризик розмноження патогенних мікроорганізмів або формування токсинів Під 

час розморожування харчові продукти утримуються при температурі, яка 

спричиняє ризик здоров’я споживача (відкриті сосиски розморожуються на 

морозильній камері при кімнатній температурі, а на етикетці зберігати при 

температурі від 0 до +6 
0
С),що є порушенням п. 6 ч. 1 ст. 49 Закону України № 

771._______________________________________________________________ 
 (стислий виклад обставин та посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного 

нагляду порушення) 

(акт складений за результатами проведення планового заходу державного 

контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо 

поводження з харчовими продуктами № 447/36 від 18 березня 2019 року) 

зазначене несе загрозу для здоров’я людини і є порушенням п. 1,2, 3 ч.1 ст. 41, 

п.3,5,6 ч.1 ст 42, п.1, 2, 3 ч.1 ст. 45, ч.3 ст. 45, п.1, 2 ч.1 ст.46, ч.2 ст.46, п.1,2 ч.1 

ст. 48, п.1,2,3,5,6,8 ч.1 ст. 49 Закону України від 23 грудня 1997 року № 771 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів»_______________________________________________________ 
 (вказати пункти (статті)Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», «Про ветеринарну медицину», або інших актів 

законодавства про харчові  

 

На підставі ч.9 ст.7 Закону України  від 5 квітня 2007року №877-V «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, п.3 ч.4 ст.11, ч.1, 2 ст. 67 Закону України від 18 травня 2017 року 

№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 життя та/або здоров'я 

людини. 
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ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів на 

потужності (заклад громадського харчування – стаціонарна потужність 

(харчоблок, кондитерський цех), роздрібної торгівлі харчовими продуктами 

(буфет) ФОП Мартинової Ірини Євгенівни – за адресою: смт Чернігівка вул. 

Українська/Аптечна, буд. 8/10,Чернігівський район, Запорізька область, 71202 
(конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, 

ім'я та по батькові оператора ринку, найменування харчового продукту або інших санітарних заходів) 

на 10 робочих днівз 19березня 2019року по 01 квітня 2019 року 
(дата, час, або інше)                     ( дата, час, або інше) 

 2.Припинити виробництво та обіг харчових продуктів з використанням 

праці персоналу – кухаря Нестеренко Л.М., кондитера Мельніченко Л.А., 

буфетника Макаренко Т.А.,в яких відсутній медичний огляд та щодо яких 

немає відомостей (записи в підтверджуючих документах) про відсутність 

протипоказань при поводженні з харчовими продуктами.___________________ 
(конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, 

ім'я та по батькові оператора ринку, найменування харчового продукту або інших санітарних заходів) 

на 10 робочих днів з 19 березня 2019року по 01 квітня 2019 року 
(дата, час, або інше)                     ( дата, час, або інше) 

 

 3. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідностей, які стали причиною для припинення виробництва  та обігу 

харчових продуктів на потужності (заклад громадського харчування – 

стаціонарна потужність (харчоблок, кондитерський цех), роздрібної торгівлі 

харчовими продуктами (буфет) ФОП Мартинової Ірини Євгенівни за адресою: 

смт Чернігівка вул. Українська/Аптечна, буд. 8/10,Чернігівський район, 

Запорізька область, 71202, в т.ч.: 

- провести позапланове генеральне прибирання приміщення, інвентарю та 

обладнання харчоблоку, з наступною дезінфекцією і перевіркою якості її 

проведення. 

- надати відомості про проходження медичного огляду та відсутність 

протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами у кухаря Нестеренко 

Л.М., кондитера Мельніченко Л.А., буфетника Макаренко Т.А., 

- надати відомості про проведення навчання персоналу з питань гігієни, 

щодо гігієнічних вимог до виробництва харчових продуктів. 

 

4. Оператор ринку має право відновити виробництво харчових продуктів 

на підставах, визначених в пп. 1-4 ч.4 ст.67 Закону України «Про державний 

контрольза дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» від 18 

травня 2017 року №2042-VIII. 

5. Відповідальність за виконання розпорядження покладається на 

фізичну особу-підприємця Мартинову Ірину Євгенівну __________________ 
(посада, прізвище ім'я та по батькові) 

6. Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження прошу 

надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області за адресою: вул. Гоголя, 105 
А
,  м. Запоріжжя, 69002, в термін до 

01квітня 2019 року. Копію повідомлення надати до Чернігівського 
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районного управління Головного управлінні Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області за адресою: вул. Українська, 94, смт Чернігівка, 

Чернігівський район, Запорізька область, 71202.. 

7. Це розпорядження може бути оскаржено у адміністративному та 

судовому порядку у визначені законодавством строки. Оскарження 

розпорядження не припиняє його дії та не звільняє від обов'язку виконання 

його вимог. 

8. Попереджаю, що невиконання розпорядження тягне відповідальність 

згідно п.18 ч.1 ст.65 Закону України «Про державний контрольза 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 

року № 2042-VIII 

 

Керівник або уповноважена особа  

(представник) суб'єкта господарювання ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (посада, прізвище ім'я та по батькові) 

«_____»  _________  2019 р.                                                  _______________ 
      (дата одержання)    (підпис) 

7. Копії розпорядження вручені (направлені):___________________________ 

Головний державний інспектор 

Запорізької області                     _____________________        В.П. Шершнєв 
                                                                                                                        (підпис) 

 


