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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про тимчасове припинення виробництва харчових продуктів за порушення 

законодавства про харчові продукти  

 

«13» червня 2019р.                        м. Запоріжжя                                №26 

 

Я, Головний державний інспектор, начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області Шершнєв Віктор Пилипович,                           
                (прізвище, ім’я по батькові особи, яка видала розпорядження)  

за результатами розгляду матеріалів здійснення начальником Пологівського 

районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області Поляком Віктором Олександровичем, заступником 

начальника управління - начальником відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Пологівського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області – Лемешком Олегом 

Юрійовичем позапланового заходу державного контролю у формі інспектування 

за місцем здійснення господарської діяльності ФОП Галицької Лілії Євгенівни 

(ідентифікаційний код 2501500207) – вул.. Дружби, буд.103, кв.1, м. Пологи,  

Запорізька область, 70600, проведеного в присутності ФОП Галицької Лілії  

Євгенівни, стосовно додержання оператором ринку гігієнічних вимог щодо 

поводження з харчовими продуктами,  
(тип заходу – плановий або позаплановий: форма заходу- перевірка, ревізія, обстеження, огляд, тощо; 

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, прізвище, ім’я по-батькові його керівника чи 

уповноваженої ним особи або прізвище, ім’я по-батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких 

здійснювався захід; посада, прізвище ім’я по-батькові особи органу  державного нагляду (контролю) , яка 

здійснювала захід, прізвище ім’я по-батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу),  

 

встановив, що на потужності (кондитерський цех) за адресою: вул.. Дружби, 

буд.103, кв.1 м. Пологи, Запорізька область, 70600, ФОП Галицькою Л.Є. 

здійснюється діяльність у сфері безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме: 

1. Кондитерський цех (далі - Потужність), не підтримується в чистоті, а саме: 

наявні пил (на підвіконні та простір між склом вікон) та павутиння (на вікнах з 

середини приміщення), невпорядковано зберігаються побутові відходи (картонні 

коробки, поліетиленові пакети та брудні тканинні засоби для прибирання), 

відсутні докази того що проводиться щоденне прибирання між змінами, 
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генеральне прибирання з наступною дезінфекцією: усіх приміщень, обладнання та 

їх інвентарю, про що також свідчить відсутність дезінфікуючих засобів, наявність 

брудних (не зачищено від рештків що засохли) ємкостей які використовувались 

для виготовлення продукції і їх розміщення поруч з готовою продукцією; не 

виключено використання прибирального інвентарю (відра, тканинні засоби, 

швабри, віники) не за призначенням про що свідчить - відсутність його 

ідентифікації в залежності від призначення, не відповідність його кількості тій 

кількості процесів в яких має використовуватись окремий інвентар, його не 

упорядковане зберігання при якому допускається спільне зберігання інвентарю 

що задіяний в різних процесах прибирання, що є порушенням п.1 ч.1 ст.41 Закону 

України від 23.12.1997р. №771 «Про основні принципи та вимоги щодо 

безпечності та якості харчових продуктів» (далі - Закону України №771). 

2. Потужність спланована, сконструйована та розміщена так, що не 

забезпечуються її належне утримання, чищення, запобігання або мінімізація будь-

якого забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення 

гігієнічних вимог, у тому числі заходів з боротьби із шкідниками, запобігання 

накопиченню бруду, забрудненню харчових продуктів, підтримання необхідних 

температурних режимів, а саме: не має належного приміщення для окремого 

зберігання перероблених харчових продуктів від не перероблених – готова 

продукція кондитерські вироби зберігаються у виробничому приміщенні; шляхи 

переміщення сировини, відходів та готової продукції, перетинаються у просторі і 

не розділені у часі, відсутнє приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання 

робочих інструментів та обладнання; проведення заходів (щоденне прибирання 

між змінами, генеральне прибирання з наступною дезінфекцією) необхідних для 

забезпечення гігієнічних вимог документально не підтверджено, що є 

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

3. На потужності відсутня належна природна або механічна вентиляція, а 

саме: витяжною системою обладнана одна з 2-х духових шаф, інших засобів 

вентиляції основного виробничого приміщення – не передбачено, що сприяє 

суттєвому збільшенню температури в основному виробничому приміщенні 

(контроль не здійснюється), що є порушенням п.3 ч.1 ст.41 Закону України №771. 

4. Потужність не забезпечено належним штучним освітленням, а саме: 

використовуються лампи накалювання, за відсутності захисних плафонів, які були 

б захищені дрібною сіткою і може сприяти їх пошкодженню та потраплянню 

скла/пластику до харчового продукту, що є порушенням п.4 ч.1 ст.41 Закону 

України №771. 

5. Для стін та підлоги приміщення кондитерського цеху не використовуються 

непроникаючі, непоглинаючі та придатні до миття матеріали або інші матеріали, 

які забезпечують можливість дотримання належного рівня гігієнічних вимог до 

харчових продуктів, а саме: стіни мають пошкоджену поверхню, тріщини, 

щілини, існує ризик потрапляння часток їх покриття до харчових продуктів; 

підлога нерівна, має вибоїни та зруйноване покриття, що є порушенням п.1 ч.1 

ст.42 Закону України №771. 
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6. Конструкція внутрішньої поверхні даху сприяє накопиченню бруду, 

утворенню плісняви та конденсату, а саме: стеля має брудні нашарування кіптяви, 

спостерігаються місця відпадання часток її покриття в кутах спостерігаються 

місця росту плісняви, що є порушенням п.2 ч.1 ст.42 Закону України №771. 

7. Внутрішня поверхня всіх вікон кондитерського цеху брудна, на підвіконнях 

накопичено залишки мертвих комах, пилу та павутиння які можуть потрапити до 

розміщених поруч тістозмішувачів та стелажів з готовою продукцією, вікна 

потребують обладнання новими сітками від комах, старі не забезпечують захисту 

від проникнення комах в приміщення, що є порушенням п.3 ч.1 ст.42 Закону 

України №771. 

8. Поверхня всіх дверей не гладка, має отвори, не чищена, брудна, що є 

порушенням п.4 ч.1 ст.42 Закону України №771. 

9. Поверхні столів для вимішування, тістомішалок, що контактують з 

харчовими продуктами утримуються в неочищеному стані, а саме: забруднена 

залишками харчових продуктів, мастильними матеріалами, що є порушенням п.5 

ч.1 ст.42 Закону України №771. 

10. В кондитерському цеху відсутнє приміщення для чищення, дезінфекції і 

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

Закону України №771. 

11. Обладнання та інвентар (столи для вимішування, тісто змішувачі) які 

контактують з харчовими продуктами неочищені, відсутні спеціальні, дозволені 

компетентними органами України до використання на потужностях з переробки 

харчових продуктів, засоби для миття, дезінфекції та чищення обладнання, що не 

забезпечує захист від появи ризику забруднення і є порушенням п.1 ч.1 ст.45 

Закону України №771. 

12. Обладнання та інвентар які контактують з харчовими продуктами 

утримуються в умовах та стані, що сприяють ризику забруднення продуктів, а 

саме: холодильна та морозильні камери для зберігання заготовок та 

напівфабрикатів брудні, на їх внутрішніх поверхнях які можуть контактувати з 

харчовими продуктами наявні пліснява та іржа, тістозмішувачі мають залишки 

застарілого тіста на внутрішній і зовнішніх поверхнях, павутиння на зовнішній 

поверхні нерухомої частини тістозмішувача, форми для випікання зберігаються 

на брудній підлозі і не зачищенні від старого жиру та іржі, відсутнє окреме 

маркування обладнання (столів) та інвентарю для готової та сирої 

(непереробленної) харчової продукції, що унеможливлює встановити на яких 

етапах він використовується і не виключає використання не за призначенням з 

великим ризиком перехресного забруднення готових до споживання харчових 

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

13. Обладнання (тістомішалка) розміщене так, що відсутня можливість 

чищення обладнання та навколишньої території, відсутній безпечний доступ до 

обладнання (жарового шкафу) в очисному відділенні (споруда знаходиться в 

небезпечному стані – існує небезпека ушкодження електричним струмом через 

неізольовані електричні мережі), що є порушенням п.3 ч.1 ст.45 Закону України 

№771. 



4 

 

14. Харчові відходи з приміщення, де є харчові продукти, не видаляються 

якомога швидше (біля тістозмішувача зберігаються та накопичуються з 

попереднього робочого дня в ємностях : шкарлупа від яєць, застаріле тісто 

(відходи) та рідкі харчові відходи, які не забезпечують максимальний рівень 

захисту харчових продуктів – не закриті кришками, за конструкцією ємностей - 

кришки необхідно знімати руками) , що є порушенням п.1 та 2 ч.1 ст.46 Закону 

України №771. 

15. Вода, що використовується у виробництві харчових продуктів (у 

технологічному процесі та/або є інгредієнтом), не відповідає вимогам, 

установленим до води питної (не надано підтверджуючих документів щодо якості 

та безпечності води; не здійснюється, з визначеною нормативно – правовими 

актами України періодичністю - контроль щодо якості і безпечності води) , що є 

порушенням п.4 ч.1 ст.47 Закону України №771. 

16. На потужність допускається персонал щодо якого не надано документальне 

підтвердження про відсутність протипоказань щодо поводження з харчовими 

продуктами (ФОП Галицька Л.Є.), що є порушенням п.1 ч.1 ст.48 Закону України 

№771. 

17. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками та гризунами, а саме: під 

час заходу встановлено наявність в виробничому приміщенні шкідників (мухи), 

площі виробничих, підсобних та побутових приміщень не охоплені моніторингом 

наявності шкідників з метою економічного та екологічного обґрунтування 

необхідності проведення заходів проти шкідливих організмів, а в разі їх 

проведення – визначення ефективності останніх, що є порушенням п.4 ч.1 ст.49 

Закону України №771. 

18. Не контролюється температурний режим виготовлення (випікання) 

харчових продуктів, зберігання виготовлених харчових продуктів, яке 

відбувається у виробничому приміщенні, де здійснюється виробничий процес, а 

також режим зберігання напівфабрикатів в морозильній камері, що призводить до 

ризику розмноження в харчових продуктах мікроорганізмів, формування 

токсинів; документальне підтвердження того що температурний режим зберігання 

первинної продукції, інгредієнтів, готових харчових продуктів не переривається 

впродовж всього періоду їх зберігання на потужності – не надано, що є 

порушенням п.5 ч.1 ст.49 Закону України №771. 
 

Про що зазначено в акті, складеному за результатами проведення позапланового 

заходу державного контролю стосовно додержання оператором ринку гігієнічних 

вимог щодо поводження з харчовими продуктами №1143/31 від 13 червня 2019 

року, начальником Пологівського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області Поляком Віктором 

Олександровичем, заступником начальника управління-начальником відділу 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Пологівського 

районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області – Лемешком Олегом Юрійовичем. 
(стислий виклад обставин та посилання на акт, в якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду 

порушення) 
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Зазначене вище є порушенням вимог ЗУ №771, а споживання продуктів 

харчування що виготовлені і зберігаються за описаних вище умов є небезпечним і 

загрожує здоров’ю людини, в т.ч. з-за відсутності інформації, про уникнення 

негативних для здоров’я наслідків; з-за порушення умов виробництва та 

зберігання існує велика вірогідність того що харчові продукти, які виготовлялись 

та зберігались за таких умов, ризикують бути шкідливим для здоров’я та/або 

непридатним для споживання, а отже небезпечними, в т.ч. з-за можливості 

розвитку і збільшення кількості мікроорганізмів, які можуть бути умовно – 

патогенними, патогенними, хвороботворними. 
 (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 здоров'я людини та з метою недопущення 

спричинення шкоди здоров’ю людей, 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

1. Припинити виробництво харчових продуктів на потужності ФОП Галицької 

Лілії Євгенівни, за адресою: вул.. Дружби, буд.103, кв.1 м. Пологи, Запорізька 

область, 70600. 
(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 13.06.2019 року згідно затвердженого графіку роботи  
(дата, час або інше)                                (дата, час або інше)                                 
потужності (кондитерського цеху) ФОП Галицької Л.Є.  

2. Припинити виробництво харчових продуктів з використанням праці 

персоналу – щодо якого не надано документальне підтвердження про відсутність 

протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами, в т.ч. ФОП Галицька 

Л.Є. (записи в підтверджуючих документах); 
(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 13.06.2019 року згідно затвердженого графіку роботи  
(дата, час або інше)                                (дата, час або інше)                                 
потужності (кондитерського цеху) ФОП Галицької Л.Є. 

3. . У зазначений вище період часу вжити заходів щодо надання відомостей 

про відсутність протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами у ФОП 

Галицької Л.Є.. 

4. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідностей, які стали причиною для припинення виробництва харчових 

продуктів на потужності (кондитерський цех)  ФОП Галицької Лілії Євгенівни, за 

адресою: вул.. Дружби, буд.103, кв.1 м. Пологи, Запорізька область, 70600 

5. Оператор ринку має право відновити виробництво харчових продуктів на 

підставах, визначених в пп.1-4 ч.4 ст.67 Закону України «Про державний 
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контроль дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 

18.05.2017 року  №2042-VIII. 

6. Відповідальність за виконання розпорядження покладається на фізичну 

особу-підприємця Галицьку Лілію Євгенівну___________________  
(посада, прізвище ім’я по батькові) 

7. Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження та засвідчений 

згідно вимог законодавства графік роботи потужності ФОП Галицької Л.Є., 

прошу надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

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

27.06.2019 року. Копію повідомлення надати до Пологівського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

за адресою: вул. Державна, 98, м. Пологи, Запорізька обл.., 70600. 

 

8. Це розпорядження може бути оскаржене у адміністративному та судовому 

порядку у визначені законодавством строки. Оскарження розпорядження не 

припиняє його дії та не звільняє від обов’язку виконання його вимог. 

9. Попереджаю, що не виконання розпорядження тягне відповідальність згідно 

п.18 ч.1 ст.65 Закону України «Про державний контроль дотримання 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 року  №2042-VIII. 

 

Керівник або уповноважена особа 

(представник) суб’єкта господарювання _______________________________  

__________________________________________________________________   
(посада, прізвище ім’я по батькові)  

«___» _________________2019р.                                ______________________  
      (дата одержання)                                                                                               (підпис)  

 

9.Копії розпорядження вручені (направлені): ___________________________  

 

 

 

Головний державний інспектор, 

 начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби  

в Запорізькій області  

Запорізької області                                 __________________ В.П. Шершнєв  
                                                                             (підпис) 

 

 

 


