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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Гоголя, 105а, м. Запоріжжя, 69002, тел. 228-04-64, 228-04-62, факс 228-04-64, 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів за 

порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров᾽я та благополуччя тварин. 

05 березня 2020                            м. Запоріжжя                                            № 3 

 

Я, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізької області, Головний державний ветеринарний інспектор, Головний 

державний інспектор, ШЕРШНЄВ Віктор Пилипович за результатами вивчення 

матеріалів щодо здійснення планового заходу державного контролю у формі  
( прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала розпорядження) 

інспектування, який проводився 04-05.03.2020р. згідно наказу Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 24.02.2020р. № 

314, направлення Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області від 24.02.2020р. №530, на потужностях фізичної особи – підприємця 

Глущенко Галини Василівни (ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 

2278212009, адреса зареєстрованого місця проживання 70530, Запорізька обл., 

Оріхівський район, місто Оріхів, вул. Рози Люксембург, будинок 39), за місцем 

здійснення господарської діяльності суб’єкта господарювання – вул. ЙОГАНА 

ЯНЦЕНА (КАРЛА МАРКСА), б. 47, м. Оріхів, Оріхівський район, Запорізька 

область, 70500 (потужність з виготовлення харчових продуктів, реалізації 

харчових продуктів), заступником начальника управління – начальником 

відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області ЩЬОКІНИМ Олексієм Едуардовичем, заступником 

начальника управління-начальником відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Оріхівського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області СОБКОМ Іваном 

Івановичем, в присутності фізичної особи – підприємця Глущенко Галини 

Василівни стосовно додержання оператором ринку 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 
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батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала захід, прізвище, ім’я по батькові 

інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу) 

встановив: 

при проведенні 04-05.03.2020р планового заходу державного контролю на 

потужностях фізичної особи – підприємця Глущенко Галини Василівни 

(потужність з виготовлення харчових продуктів, реалізації харчових 

продуктів), за адресою: вул. ЙОГАНА  ЯНЦЕНА (КАРЛА МАРКСА), б. 47, м. 

Оріхів, Оріхівський район, Запорізька область, 70500 – виявлено що діяльність 

фізичної особи – підприємця Глущенко Галини Василівни здійснюється з 

порушеннями вимог чинного законодавства у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, а споживання продуктів харчування 

виготовлених за таких умов становить ризик загрози для життю та/або 

здоров’ю людини, а саме: 

1. Систему простежуваності не забезпечено, а саме відсутня можливість 

ідентифікувати оператора ринку, час, місце, предмет та інші умови поставки 

(продажу або передачі), достатні для встановлення походження харчових 

продуктів, призначених для виготовлення харчових продуктів, матеріалів, що 

контактують з харчовими продуктами, речовин, що призначені для включення, 

або очікується, що вони будуть включені в харчові продукти, на всіх стадіях 

виробництва, переробки та обігу; так використовується сировина  та харчові 

продукти, на  які відсутні  супровідні документи (договори з  виробниками  або 

постачальниками харчових продуктів, декларації виробника); відсутня  будь-

яка інформація щодо обігу харчових продуктів на потужності (облік продукції, 

що надходить на потужність; облік продукції, що підлягає вилученню з обігу, 

не фіксується  як і послідовність використання харчових продуктів: 

- використовується борошно (150кг) без маркування виробника, в т.ч. щодо 

умов поставки як температура та відносна вологість зберігання , а також адреси 

виробничих потужностей; (на етикетці відсутня назва потужності виробника 

борошна); 

- використовується  молоко (60л) без маркування виробника в т.ч. щодо дати 

«вжити до …», таких умов поставки як температура та відносна вологість 

зберігання , а також адреси виробничих потужностей, відсутні будь-які 

супровідні документи, підтверджуючі його безпечність та якість; 

- утримується в холодильнику та використовується молоко згущене (5кг) без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати «вжити до …» таких умов поставки як 

температура та відносна вологість зберігання, а також адреси виробничих 

потужностей; 

- в мийній ванні частини допоміжного  приміщення,  встановлено зберігання  

яєць курячих з нанесеною на шкарлупу інформацією «ФЕНІКС  СО 107», без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати «вжити до …», таких умов поставки як 

температура та відносна вологість зберігання , а також адреси виробничих 

потужностей; 
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- використовується маргарин столовий «ОСОБЛИВИЙ АВІС» 82% жиру з ароматом 

молока (3кг), виробник ТОВ- підприємство «АВІС» вул.Пирогова, 150, м.Вінниця, 

Україна, 21037, адреса потужностей виробництва провулок Карбишева, 2 місто 

Вінниця, Україна, дата «вжити до …» якого минула ; 

- використовуються фарбники (3 банки по 0,5 кг) виробництва Ajanta chemical 

industries (Індія) дата «вжити до …» яких минула ; 

- використовується одноразова пластикова та поліетиленова тара для пакування 

кондитерських виробів щодо якої неможливо встановити походження та умови 

і терміни для зберігання,  що є порушенням ст.22 Закону України «Про основні 

принципи до безпечності та якості харчових продуктів»  №771 (далі - ЗУ 

№ 771). 

2. Оператор ринку використовує харчові добавки, допоміжні матеріали 

для переробки та матеріали, що контактують з харчовими продуктами щодо 

яких не надано документальне підтвердження того що вони зареєстровані 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» - фарбники (3 банки по 0,5 кг) виробництва 

Ajanta chemical industries (Індія); одноразова пластикова та поліетиленова тара 

для пакування кондитерських виробів щодо якої неможливо встановити 

походження та умови і терміни для зберігання; одноразові картонні коробки які 

призначені для транспортування фруктів і не піддаються дезінфекції 

використовуються для зберігання напівфабрикатів з яєць – «бізе» , що є 

порушенням ч.4 ст. 32 ЗУ № 771.  

3. Вимоги до обігу об’єктів санітарних заходів  не дотримуються, а саме - на 

потужності ФОП Глущенко Г.В. допускається: 

обіг (в т.ч. використання для виробництва) харчових продуктів, що не 

відповідає вимогам санітарних заходів, про що зазначено в «Описі фактичних 

обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), 

що підтверджують наявність порушення вимог законодавства» акту складеного 

за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог 

законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин 

від 05.03.2020 № 530/04; 

обіг (в т.ч. використання для виробництва) харчових продуктів (молоко, яйця), 

вироблених на потужностях, щодо яких не отримано експлуатаційного дозволу, 

передбаченого ЗУ № 771(в т.ч. систему простежуваності не  забезпечено,  

відсутнє документальне підтвердження (лабораторні дослідження) якості , 

якості проведення генеральних прибирань, якості  питної води, яка 

використовується на потужності; відсутнє документальне підтвердження 

проходження періодичного навчання персоналу з питань гігієни  у цього 

оператора ринку;  відсутнє документальне підтвердження результативності 

боротьби з шкідниками та гризунами; відсутня достатня кількість мийних та 
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дезінфікуючих засобів; відсутня  окрема  вбиральня для персоналу потужності; 

персонал не забезпечено в  достатній кількості санітарним одягом; відсутні 

умови для його окремого зберігання ( зберігається в шафі з особистим одягом 

персоналу); 

обіг (в т.ч. використання для виробництва) харчових продуктів (борошно), 

вироблених на потужностях, повідомлення про реєстрацію яких не було 

зроблено оператором ринку до вимог ЗУ № 771; 

обіг (в т.ч. використання для виробництва) об’єктів санітарних заходів , які  

небезпечні (дата «вжити до» яких минула - зазначені вище фарбники (3 банки 

по 0,5 кг) виробництва Ajanta chemical industries (Індія) і маргарин столовий 

«ОСОБЛИВИЙ АВІС» 82% жиру з ароматом молока (3кг), виробник ТОВ- 

підприємство «АВІС» вул.Пирогова, 150, м.Вінниця, Україна, 21037, адреса 

потужностей виробництва провулок Карбишева, 2 місто Вінниця, Україна; щодо 

яких невідомі такі умови поставки як температура та відносна вологість 

зберігання визначені виробником – зазначені вище борошно, молоко згущене, 

молоко, яйця курячі, заготовки «бізе» для кондитерських виробів (10 кг) 

власного виробництва та як наслідок неможливо встановити чи вони 

дотримуються; щодо яких невідомі результати бактеріологічного контролю – 

відносно продукції власного виробництва, в т.ч. кремових виробів  не 

проводиться власний періодичний виробничий контроль за показниками 

безпечності та окремих показників якості;  щодо яких відсутня інформація про 

їх безпечність – зазначені вище молоко, борошно, яйця, молоко згущене; за 

повної відсутності контролю таких умов зберігання харчових продуктів як -  

температура та відносна вологість); 

обіг (в т.ч. використання для виробництва) об’єктів санітарних заходів , які 

неправильно марковані (за відсутності маркування виробника яке б відповідало 

вимогам законодавства – зазначені вище молоко, яйця, молоко згущене, 

борошно, продукція власного виробництва – пряники, торти );  

що є порушенням ч.1 і 2 ст. 37 ЗУ № 771. 

4. Потужність ФОП Глущенко Г.В. не  підтримується в чистому 

та робочому стані, а саме: виробниче та допоміжні приміщення утримуються в 

брудному стані; на підлозі під піддонами для зберігання борошна – значні 

нашарування бруду; на стінах та стелі основного виробничого та допоміжного 

приміщень відмічається наявність павутиння та плісняви;  не проводяться 

щоденне  ретельне прибирання: підмітання вологим способом і миття підлоги, 

видалення пилу, протирання меблів, підвіконь, дезінфекція (дезінфікуючі 

засоби відсутні) приміщень, обладнання та інвентарю з обґрунтованою 

періодичністю; відсутнє документальне та фактичне підтвердження: 

щотижневого, із застосуванням миючих засобів, миття стін, освітлювальної 

арматури, очищення скла вікон від пилу і кіптяви і т.і., а також щомісячного 

закриття потужності і проведення санітарного дня з генеральним прибиранням, 

приміщень; основне виробниче приміщення захаращене склотарою, меблями, 
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іншим устаткуванням і обладнанням, які не мають відношення до процесу 

виробництва харчових продуктів і сприяють накопиченню пилу та бруду; для 

прибирання виробничих, складських та побутових приміщень відсутній 

відокремлений (промаркований) інвентар, для прибирання використовується 

непридатний інвентар (віники, дерев`яні швабри), зберігання інвентарю який 

використовується для контакту з інгредієнтами та первинною продукцією 

невпорядковане ( не зберігається відокремлено в закритих, спеціально 

виділених шафах або стінних нішах, що несе ризик перехресного забруднення 

підлог в приміщеннях різного призначення); відсутні графіки проведення 

генеральних прибирань, відсутня достатня кількість мийних засобів; на вікнах 

та дверях використовуються занавіски з тканини; дерев`яні лотки для 

охолодження та зберігання готових харчових продуктів брудні; що є 

порушенням п.1 ч.1 ст.41ЗУ № 771. 

5. Потужність  ФОП Глущенко Г.В. не спланована, не сконструйована та  не 

розміщена так, що забезпечуються її належне утримання, чищення та/або 

дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого забруднення, а також 

здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, у тому 

числі заходів із боротьби зі шкідниками, запобігання накопиченню бруду, 

забрудненню харчових продуктів, підтримання необхідних температурних 

режимів, а саме - відсутні приміщення та обладнання для продажу продукції, 

санітарної обробки одягу та взуття персоналу (угода про централізовану 

санобробку – відсутня); планування приміщень , розміщення в них 

технологічного і холодильного обладнання не передбачає потоковий 

технологічний процес, не виключає зустрічні потоки сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції, використаного і чистого посуду, свіжої 

сировини та сміттєзбиральних ємностей; не передбачено роздільні входи для 

відвідувачів і персоналу; основний виробничий цех є прохідним, через який 

відбувається потрапляння персоналу до потужності; відсутні окремі мийні 

посуду та внутрішньоцехової тари, бідонів для молока, дерев`яних піддонів для 

охолодження та зберігання  готових харчових продуктів (торти, пряники);  для 

сушіння помитого інвентарю та обладнання не передбачено окремих 

спеціальних зон із стелажами на висоті від підлоги не менше 0,5-0,7м.; на 

потужності не передбачено роздільне зберігання продуктів згідно з прийнятими 

умовами зберігання: сухі (борошно, цукор); гаряча вода  підведена лише до 

рукомийника для миття рук персоналу, до всіх інших мийних ванн і раковин 

вона не підведена; відсутнє окреме визначене місце для зберігання миючих та 

дезінфікуючих засобів; для обробки яєць, які використовуються для 

приготування страв на виробництві, відсутні: відведене місце, спеціальні 

промарковані ємності (відра), допускається занесення і зберігання у 

виробничих цехах необробленого яйця; розташування обладнання не 

забезпечує можливість ретельного прибирання території навколо нього 

(допускається розміщення стаціонарне столів, шаф, полиць, піддонів понад 

стінами, без можливості його пересування); піддони для утримання борошна 

розміщені впритул до стіни, цукор зберігається на підлозі; раковини для миття 
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рук персоналу не забезпечені місткостями з дезінфікуючим розчином для 

обробки рук, електрорушниками або паперовими рулонними рушниками або 

індивідуальними серветками; спільно з працівниками інших суб’єктів 

господарювання персоналом  ФОП Глущенко Г.В. використовується одна 

вбиральня яка має незадовільний санітарний стан; на стінах основного 

виробничого приміщення проведені електричні кабелі , захисні короби на них 

відсутні, що сприяє накопиченню порохових нашарувань та заважає 

проведенню якісного прибирання і дезінфекції; відсутня ізольована яйцебитня; 

відсутнє кремово-оздоблювальне відділення з наявністю холодильної камери; в 

мийному відділенні відсутні умови для стерилізації дрібного інвентарю; 

допускається приймання їжі персоналом та зберігання особистих речей в 

основному виробничому приміщенні; що є порушенням п.2 ч.1 ст.41 ЗУ № 771. 

6. Потужність не має належної природної та механічної вентиляції. 

безперешкодний доступ до  частин, які необхідно чистити або замінювати не 

забезпечено, зовнішня і внутрішня поверхня металевих вентиляційних коробів - 

брудні; потужність має  недостатню механічну вентиляцію ( у приміщені  

основного виробничого цеху та мийній - стійкий запах аміаку); що є 

порушенням п.3 ч.1 ст.41 ЗУ № 771. 

7. Потужність не забезпечена належним природнім і штучним освітленням, 

необхідним для виробництва та/або зберігання харчових продуктів, а саме: в 

мийній відсутні вікна та штучне освітлення; в допоміжному приміщенні над 

ділянками де зберігаються борошно, яйця цукор відсутнє штучне освітлення; 

над столом для вимішування тіста, формування заготовок розміщено плафон з 

люмінесцентною лампою без вибухобезпечного захисту; плафони основного 

освітлення в усіх приміщеннях непрозорі, мають коричневий колір, що несе 

ризик недостатнього освітлення в темну пору доби; що є порушенням п.4 ч.1 

ст.41 ЗУ № 771. 

8. Підлога  в основному виробничому приміщенні не має достатню 

дренажну систему, конструкція якої запобігає ризику забруднення – забиті 

брудом решітки зливних каналів, в наслідок чого відбувається повільне 

стікання в них рідин; що є порушенням п.3 ч.5 ст.41 ЗУ № 771. 

9. Для стін та підлоги приміщень використовуються матеріали, які  не 

забезпечують можливість дотримання належного рівня гігієнічних вимог 

до харчових продуктів, включаючи захист від забруднення, під час операцій 

із харчовими продуктами та між такими операціями, а саме – кахельне та 

штукатурене покриття стін частково зруйноване або потребує заміни, що 

унеможливлює їх ретельне чищення, а за необхідності дезінфекцію; що є 

порушенням п.1 ч.1 ст.42 ЗУ № 771. 

10. Стеля та верхні кріплення  не побудовано так, щоб запобігати 

накопиченню бруду, утворенню небажаної плісняви і відпаданню часток 

конструкції, а саме поверхня стелі не гладка, зі слідами павутиння, плісняви, 
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злущеної штукатурки, потребує чищення та ремонту; що є порушенням п.2 ч.1 

ст.42 ЗУ № 771. 

11. Вікна та інші отвори не побудовано так, щоб запобігати накопиченню 

бруду - внутрішні поверхні віконних рам не відкриваються, що унеможливлює 

їх ретельне чищення, допускається наявність з`єднань окремих частин скла в 

рамах.  Фарба на рамах стара, злущена, що заважає проведенню якісного 

прибирання та дезінфекції. Вікна, що відкриваються назовні, обладнано сіткою 

від комах, що не знімається для чищення. Вікна, відкривання яких може 

призвести до забруднення, під час виробництва не зачинені, що є порушенням 

п.3 ч.1 ст.41 ЗУ № 771. 

12. Поверхня дверей ( вхідних)  не  гладка та  має відшарування фарби,  що 

ускладнює їх  чищення та   у разі потреби дезінфекцію. На вхідних дверях 

закріплена ширма з  тканини,  що не дозволяє її  ретельне  чищення, миття та 

дезінфекції. Двері між  основним та допоміжними приміщеннями потужності  

відсутні; що є порушенням п.4 ч.1 ст.42 ЗУ № 771. 

13. Не усі поверхні (включно з поверхнею обладнання), що контактують 

з харчовими продуктами утримуються у непошкодженому стані,  чистяться, а 

у разі потреби дезінфікуються та зроблені з гладких, нержавіючих, 

нетоксичних, придатних до миття матеріалів : використовується інвентар з 

дерев’яними елементами, що схильний до адсорбції рідин і накопиченню 

речовин, які в них містяться, що не виключає забруднення харчових продуктів 

цими речовинами при контакті з таким інвентарем; на потужності заходи з 

дезінфекції не проводяться - відсутні придатні до використання дезінфікуючі 

засоби та документальне підтвердження проведення таких заходів, а саме 

графіки проведення дезінфекції, відповідальні особи, акти виконаних робіт, 

лабораторний контроль проведення якості дезінфекції; використовується 

дрібний робочий інвентар зі слідами іржі та пошкодженою емаллю; що є 

порушенням п.5 ч.1 ст.42 ЗУ № 771. 

14. На потужності відсутнє окреме приміщення  або окремо виділене 

безпечне місце для чищення, дезінфекції і зберігання робочих інструментів 

та обладнання яке б було забезпечене гарячою та холодною водою. 

Використовуються робочі інструменти та обладнання виготовлені з  матеріалів 

які складно очистити і піддаються корозії (внутрішня поверхня духових шаф); 

що є порушенням п.6 ч.1 ст.42 ЗУ № 771. 

15. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення харчових 

продуктів, мають таку конструкцію, що не забезпечує результативне чищення 

та/або дезінфекцію, а саме для перевезення сировини та інгредієнтів (молоко 

коров’яче сире незбиране, яйця курячі) використовується неспеціалізований 

легковий автомобіль невстановленого оператора ринку, внутрішнє оздоблення 

якого не придатне для миття та дезінфекції; що є порушенням п.1 ч.1 ст.44 

ЗУ № 771. 
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16. Транспортні засоби використовуються для перевезення нехарчових 

продуктів, якщо це може призвести до забруднення харчового продукту, 

для перевезення якого вони можуть потім застосовуватися, а саме для 

перевезення сировини та інгредієнтів (молоко коров’яче сире незбиране, яйця 

курячі) використовується неспеціалізований легковий автомобіль 

невстановленого оператора ринку, внутрішнє оздоблення якого не придатне для 

миття та дезінфекції, і не має обладнання для охолодження простору в якому 

розташовується харчовий продукт; що є порушенням п.2 ч.1 ст.44 ЗУ № 771. 

17. У разі одночасного використання транспортних засобів для перевезення 

харчових та нехарчових продуктів або у разі одночасного перевезення різних 

харчових продуктів не забезпечено таке розділення продуктів, 

що унеможливлює їх забруднення, а саме для перевезення сировини та 

інгредієнтів (молоко коров’яче сире незбиране, яйця курячі) використовується 

неспеціалізований легковий автомобіль невстановленого оператора ринку, 

внутрішнє оздоблення якого не придатне для миття та дезінфекції, який  має 

єдиний (без можливості розділення) простір і не має обладнання для 

охолодження простору в якому розташовується харчовий продукт; що є 

порушенням п.3 ч.1 ст.44 ЗУ № 771. 

18. Для уникнення ризику забруднення не можливо забезпечити 

результативне очищення перед кожним наступним завантаженням - 

неспеціалізованого легкового автомобілю, внутрішнє оздоблення якого не 

придатне для миття та дезінфекції; що є порушенням п.3 ч.1 ст.44 ЗУ № 771. 

19. Ємності, які використовуються для перевезення рідких харчових 

продуктів, не мають чіткого маркування державною мовою, що вказує 

на їх використання виключно для перевезення харчових продуктів, та не мають 

маркування «тільки для харчових продуктів», а саме для перевезення молока 

коров’ячого незбираного використовуються бідони, з яких лише один має  

маркування «молоко», що є порушенням п.4 ч.1 ст.44 ЗУ № 771. 

20. Харчові продукти не розміщуються у транспортних засобах у такий 

спосіб, щоб мінімізувати ризик їх забруднення  з огляду на те що 

використовується неспеціалізований легковий автомобіль, внутрішнє 

оздоблення якого не придатне для миття та дезінфекції; що є порушенням п.5 

ч.1 ст.44 ЗУ № 771. 

21. Обладнання та інвентар, що контактують з харчовими продуктами, 

потребують очищення, чищення та дезінфекція не здійснюються у такий спосіб, 

щоб забезпечити захист від появи ризику забруднення, а саме: 

на підприємстві відсутні засоби для дезінфекції, які б відповідали вимогам при 

застосуванні на виробничих потужностях (з невичерпаним терміном для 

використання, мали документи, що свідчать про можливість для використання 

на підприємствах харчової промисловості); 
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інвентар та обладнання (каструлі, миски для замішування тіста, дрібний 

столовий інвентар, дека для викладання заготовок на випікання, полиці 

стелажів та столів, ) брудні - бруд застарілий, сліди кіптяви на ємностях для 

нагрівання маргарину і приготування цукрових сиропів; не проводиться миття 

та дезінфекція дерев’яних лотків в яких викладаються харчові продукти для 

охолодження і нанесення глазурі (внутрішня поверхня вкрита картоном, який 

як і власне лоток вкритий шаром застарілої глазурі); 

допускається зберігання запасів цукру на підлозі, та борошна на піддонах, що 

вкриті шаром картону з суттєвим шаром пороху; що є порушенням п.1 ч.1 ст.45 

ЗУ № 771. 

22. Не все обладнання та інвентар виготовлені з матеріалів та утримуються 

у належному стані та умовах, що зменшують ризик забруднення та дають змогу 

проводити їх чищення та дезінфекцію, а саме допускається спільне зберігання 

особистих засобів працівників для приймання їжі поруч з виробничим 

інвентарем та посудом; інвентар та обладнання (каструлі, миски для 

замішування тіста, дрібний столовий інвентар,дека для викладання заготовок на 

випікання, полиці стелажів та столів, ) брудні - бруд застарілий, сліди кіптяви 

на ємностях для нагрівання маргарину і приготування цукрових сиропів; не 

проводиться миття та дезінфекція дерев’яних лотків в яких викладаються 

харчові продукти для охолодження і нанесення глазурі (внутрішня поверхня 

вкрита картоном, який як і власне лоток вкритий шаром застарілої глазурі); що 

є порушенням п.2 ч.1 ст.45 ЗУ № 771. 

23. Обладнання та інвентар не розміщено у такий спосіб, що дозволяє 

чищення обладнання та навколишньої території - допускається розміщення 

стаціонарне столів, шаф, полиць, піддонів понад стінами, без можливості його 

пересування; що є порушенням п.3 ч.1 ст.45 ЗУ № 771. 

24. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства, а саме для 

вимірювання температури в холодильній камері для зберігання готових 

кремових виробів використовується стаціонарний вимірювальний прилад щодо 

якого відсутня інформація про його калібрування; на інших етапах обігу 

харчових продуктів – зберігання, випікання, вимірювальні прилади не 

застосовуються; ; що є порушенням ч.2 ст.45 ЗУ № 771. 

25. Відповідних положень законодавства щодо  утилізації (знищення) 

відходів не дотримано – шкарлупа яєць передається громадянам для 

використання з невизначеною метою; що є порушенням п.3 ч.1 ст.46 ЗУ № 771. 

26. Харчові відходи не знищуються відповідно до законодавства – шкарлупа 

яєць передається громадянам для використання з невизначеною метою; що є 

порушенням ч.2 ст.46 ЗУ № 771. 

27. Неякісна та небезпечна продукція не вилучається з обігу, а саме 

допускається обіг (в т.ч. використання для виробництва) продукції, яка 
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вважається небезпечною (дата «вжити до» якої минула - зазначені вище 

фарбники (3 банки по 0,5 кг) виробництва Ajanta chemical industries (Індія) і 
маргарин столовий «ОСОБЛИВИЙ АВІС» 82% жиру з ароматом молока (3кг), 

виробник ТОВ- підприємство «АВІС» вул.Пирогова, 150, м.Вінниця, Україна, 21037, 

адреса потужностей виробництва провулок Карбишева, 2 місто Вінниця, Україна; 

щодо яких невідомі такі умови поставки як температура та відносна вологість 

зберігання визначені виробником – зазначені вище борошно, молоко згущене, 

молоко, яйця курячі, заготовки «бізе» для кондитерських виробів (10 кг) 

власного виробництва та як наслідок неможливо встановити чи вони 

дотримуються; щодо яких невідомі результати бактеріологічного контролю – 

відносно продукції власного виробництва, в т.ч. кремових виробів  не 

проводиться власний періодичний виробничий контроль за показниками 

безпечності та окремих показників якості;  щодо яких відсутня інформація про 

їх безпечність – зазначені вище молоко, борошно, яйця, молоко згущене; за 

повної відсутності контролю таких умов зберігання харчових продуктів як -  

температура та відносна вологість); що є порушенням ст.4 та ст.5 Закону 

України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 

або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (далі - 

ЗУ № 1393). 

28. Не забезпечено постачання води питної на потужності у кількості, 

що відповідає розміру та типу потужності, а саме для виробництва 

використовується вода з водогінної мережі будівлі в якій розташовано 

потужність щодо якої відсутні результати бактеріологічного та фізико – 

хімічного контролю з законодавчо – визначеною періодичністю, на предмет її 

відповідності вимогам до води питної. Вода використовується як безпосередньо 

з водогінної мережі так і з резервуару, щодо якого відсутні відомості про 

частоту обміну в ньому запасу води та проведення його дезінфекції в 

інтервалах між використанням; що є порушенням п.1 ч.1 ст.47 ЗУ № 771. 

29. Відносно води, що використовується у виробництві харчових продуктів 

(у технологічному процесі та/або є інгредієнтом), відсутні результати 

бактеріологічного та фізико – хімічного контролю з законодавчо – визначеною 

періодичністю, не предмет її відповідності вимогам до води питної; що є 

порушенням п.4 ч.1 ст.47 ЗУ № 771. 

30. На потужності допускається персонал, який не  пройшов у цього 

оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу, підтверджуючі відповідні 

записи оператора ринку - відсутні; що є порушенням п.1 ч.1 ст.48 ЗУ № 771. 

31. Персонал потужностей не проходить навчання щодо гігієнічних вимог 

до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку; що є 

порушенням п.2 ч.1 ст.48 ЗУ № 771. 

32. Прийняття об’єктів санітарних заходів, що використовуються 

для виробництва харчових продуктів, після переробки яких отриманий 

харчовий продукт є непридатним для споживання людиною - здійснюється (не 

заборонено), а саме: допускається обіг (в т.ч. використання для виробництва) 



11 
 

продукції, яка вважається небезпечною (дата «вжити до» якої минула - 

зазначені вище фарбники (3 банки по 0,5 кг) виробництва Ajanta chemical 

industries (Індія) і маргарин столовий «ОСОБЛИВИЙ АВІС» 82% жиру з ароматом 

молока (3кг), виробник ТОВ- підприємство «АВІС» вул.Пирогова, 150, м.Вінниця, 

Україна, 21037, адреса потужностей виробництва провулок Карбишева, 2 місто 

Вінниця, Україна; щодо яких невідомі такі умови поставки як температура та 

відносна вологість зберігання визначені виробником – зазначені вище борошно, 

молоко згущене, молоко, яйця курячі, заготовки «бізе» для кондитерських 

виробів (10 кг) власного виробництва та як наслідок неможливо встановити чи 

вони дотримуються; щодо яких невідомі результати бактеріологічного 

контролю – відносно продукції власного виробництва, в т.ч. кремових виробів  

не проводиться власний періодичний виробничий контроль за показниками 

безпечності та окремих показників якості;  щодо яких відсутня інформація про 

їх безпечність – зазначені вище молоко, борошно, яйця, молоко згущене; за 

повної відсутності контролю таких умов зберігання харчових продуктів як -  

температура та відносна вологість) ; що є порушенням п.1 ч.1 ст.49 ЗУ № 771. 

33. Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужностях, 

не утримуються в умовах, що запобігають їх псуванню та забезпечують захист 

від забруднення, а саме:  

допускається зберігання цукру в мішках на підлозі; не контролюються процеси 

зберігання за параметрами температури та вологості визначених виробниками 

та діючими нормативно – правовими документами; виробниче та допоміжні 

приміщення утримуються в брудному стані; на підлозі під піддонами для 

зберігання борошна – значні нашарування бруду; на стінах та стелі основного 

виробничого та допоміжного приміщень відмічається наявність павутиння та 

плісняви;  не проводяться щоденне  ретельне прибирання: підмітання вологим 

способом і миття підлоги, видалення пилу, протирання меблів, підвіконь, 

дезінфекція (дезінфікуючі засоби відсутні) приміщень, обладнання та 

інвентарю з обґрунтованою періодичністю; відсутнє документальне та 

фактичне підтвердження: щотижневого, із застосуванням миючих засобів, 

миття стін, освітлювальної арматури, очищення скла вікон від пилу і кіптяви і 

т.і., а також щомісячного закриття потужності і проведення санітарного дня з 

генеральним прибиранням приміщень; основне виробниче приміщення 

захаращене склотарою, меблями, іншим устаткуванням і обладнанням, які не 

мають відношення до процесу виробництва харчових продуктів і сприяють 

накопиченню пилу та бруду; для прибирання виробничих, складських та 

побутових приміщень відсутній відокремлений (промаркований) інвентар, для 

прибирання використовується непридатний інвентар (віники, дерев`яні 

швабри), зберігання інвентарю який використовується для контакту з 

інгредієнтами та первинною продукцією невпорядковане ( не зберігається 

відокремлено в закритих, спеціально виділених шафах або стінних нішах, що 

несе ризик перехресного забруднення підлог в приміщеннях різного 

призначення); відсутні графіки проведення генеральних прибирань, відсутня 

достатня кількість мийних засобів; на вікнах та дверях використовуються 
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занавіски з тканини; дерев`яні лотки для охолодження та зберігання готових 

харчових продуктів брудні; що є порушенням п.2 ч.1 ст.49 ЗУ № 771. 

34. Харчові продукти не захищено від будь-якого забруднення на всіх стадіях 

виробництва, переробки та/або обігу, а саме: допускається зберігання цукру в 

мішках на підлозі; не контролюється процеси зберігання за параметрами 

температури та вологості визначених виробниками та діючими нормативно – 

правовими документами; виробниче та допоміжні приміщення утримуються в 

брудному стані; на підлозі під піддонами для зберігання борошна – значні 

нашарування бруду; на стінах та стелі основного виробничого та допоміжного 

приміщень відмічається наявність павутиння та плісняви;  не проводяться 

щоденне  ретельне прибирання: підмітання вологим способом і миття підлоги, 

видалення пилу, протирання меблів, підвіконь, дезінфекція (дезінфікуючі 

засоби відсутні) приміщень, обладнання та інвентарю з обґрунтованою 

періодичністю; відсутнє документальне та фактичне підтвердження: 

щотижневого, із застосуванням миючих засобів, миття стін, освітлювальної 

арматури, очищення скла вікон від пилу і кіптяви і т.і., а також щомісячного 

закриття потужності і проведення санітарного дня з генеральним прибиранням, 

приміщень; основне виробниче приміщення захаращене склотарою, меблями, 

іншим устаткуванням і обладнанням, які не мають відношення до процесу 

виробництва харчових продуктів і сприяють накопиченню пилу та бруду; для 

прибирання виробничих, складських та побутових приміщень відсутній 

відокремлений (промаркований) інвентар, для прибирання використовується 

непридатний інвентар (віники, дерев`яні швабри), зберігання інвентарю який 

використовується для контакту з інгредієнтами та первинною продукцією 

невпорядковане ( не зберігається відокремлено в закритих, спеціально 

виділених шафах або стінних нішах, що несе ризик перехресного забруднення 

підлог в приміщеннях різного призначення); відсутні графіки проведення 

генеральних прибирань, відсутня достатня кількість мийних засобів; на вікнах 

та дверях використовуються занавіски з тканини; дерев`яні лотки для 

охолодження та зберігання готових харчових продуктів брудні; що є 

порушенням п.3 ч.1 ст.49 ЗУ № 771. 

35. Не ведеться результативна з обґрунтованою (наявність моніторингових 

спостережень) періодичністю боротьба зі шкідниками та гризунами, а саме на 

підлозі під піддонами для зберігання борошна та поруч з мішками ознаки 

перебування шкідників невизначеної видової належності; не ведеться  

документальне підтвердження проведення таких заходів; що є порушенням п.4 

ч.1 ст.49 ЗУ № 771. 

36. Не контролюється дотримання температурного режиму , який 

унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, протягом 

усього технологічного процесу обігу харчових продуктів; що є порушенням п.5 

ч.1 ст.49 ЗУ № 771. 

37. Потужність не має належні приміщення для окремого зберігання 

перероблених харчових продуктів та не перероблених, у тому числі морозильні 
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камери достатнього розміру, а саме допускається спільне зберігання в одній 

(єдина що знаходиться в працездатному стані) холодильній камері інгредієнтів 

які використовуються як сировина (маргарин, згущене молоко), 

напівфабрикатів (крем без зазначеної дати виробництва) та готової продукції 

(готові кремові вироби - торти); для зберігання молока на потужності відсутнє 

відповідне холодильне обладнання; зберігання виготовленої продукції 

(пряники) здійснюється в дерев’яних лотках на облаштованих в основному 

виробничому приміщенні стелажах, поруч з особистими речами працівників, 

що не пов’язані з виробничим процесом; що є порушенням п.6 ч.1 ст.49 

ЗУ № 771. 

38. Харчові продукти, що зберігаються або пропонуються до споживання 

за низьких температур, не охолоджуються якнайшвидше після стадії термічної 

обробки або останньої стадії виробництва до температури, яка не спричинить 

ризик здоров’ю споживачів, а саме: в основному виробничому приміщенні на 

працюючих духових шафах встановлено зберігання напівфабрикату «бізе» без 

відомостей щодо часу і дати його виробництва, який використовується для 

виробництва кремових виробів - тортів, що мають обмежений термін зберігання 

– 36 годин за температури до +8
0
С; що є порушенням п.7 ч.1 ст.49 ЗУ № 771. 

39. Небезпечні та/або неїстівні речовини, включаючи корми для тварин, не 

мають чіткого маркування та окремих контейнерів, а саме: для побутового 

сміття використовується контейнер без зазначення інформації про його 

призначення; не представлено для огляду окремі марковані контейнери для 

збирання шкарлупи від розбитих яєць; що є порушенням п.9 ч.1 ст.49 

ЗУ № 771. 

40. Матеріали, які використовуються для пакування, включаючи первинне 

пакування, несуть ризик забруднення харчових продуктів, а саме: 

використовується одноразова пластикова та поліетиленова тара для пакування 

кондитерських виробів щодо якої неможливо встановити можливість її 

використання для контакту з харчовими продуктами, її походження та умови і 

терміни для зберігання; для зберігання напівфабрикатів з яєць – «бізе» 

використовуються одноразові картонні коробки які призначені для 

транспортування фруктів і не піддаються дезінфекції; умови зберігання 

пластикової та поліетиленової тари несуть ризик її забруднення - під робочими 

столами на невеликій відстані біля підлоги, тара вкрита шаром порохового 

осаду; що є порушенням п.1 ч.1 ст.50 ЗУ № 771. 

41. Матеріали для первинного пакування не зберігаються у спосіб, який 

унеможливлює їх забруднення - умови зберігання пластикової та 

поліетиленової тари несуть ризик її забруднення - під робочими столами на 

невеликій відстані біля підлоги, тара вкрита шаром порохового осаду; що є 

порушенням п.2 ч.1 ст.50 ЗУ № 771. 

42. Пакування, включаючи первинне пакування, не здійснюється у спосіб, 

що унеможливлює забруднення продуктів, з тієї причини що з цією метою 

використовується одноразова пластикова та поліетиленова тара щодо якої 
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неможливо встановити можливість її використання для контакту з харчовими 

продуктами, її походження та умови і терміни для зберігання; що є порушенням 

п.3 ч.1 ст.50 ЗУ № 771. 

43. Матеріали для пакування (включно із первинним пакуванням), 

що використовуються повторно, не дезінфікуються та не піддаються легкому 

очищенню, а саме: для зберігання напівфабрикатів з яєць – «бізе» 

використовуються одноразові картонні коробки які призначені для 

транспортування фруктів і не піддаються дезінфекції; не проводиться миття та 

дезінфекція дерев’яних лотків, в т.ч. в яких викладаються харчові продукти для 

охолодження і нанесення глазурі (внутрішня поверхня вкрита картоном, який 

як і власне лоток вкритий шаром застарілої глазурі); ; що є порушенням ч.2 

ст.50 ЗУ № 771. 

44. Здійснюється обіг харчових продуктів, щодо яких оператор ринку 

харчових продуктів – ФОП Глущенко Г.В. має інформацію про невідповідність 

законодавству – зазначені вище молоко, борошно, яйця, згущене молоко, 

продукція власного виробництва; що є порушенням ч.2 ст.5 Закону України 

«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»  №2639 -VIII (далі 

- ЗУ № 2639). 

45. Інформація про речовини або продукти, що спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість, не виділена (шрифтом, кольоровим фоном, стилем 

тощо) серед решти інгредієнтів у переліку інгредієнтів, в інформації для 

споживачів, у спосіб, визначений оператором ринку харчових продуктів, 

відповідальним за інформацію про харчовий продукт; що є порушенням ст.15 

ЗУ № 2639. 

46. В інформації для споживачів, ФОП Глущенко Г.В. не зазначено 

мінімальний термін придатності, дату «вжити до…» відносно продукції 

власного виробництва; що є порушенням ст.18 ЗУ № 2639. 

47. Постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках, не розроблено, 

відповідно - не впроваджено і не застосовуються що є порушенням ч.1 ст.21 

ЗУ № 771. 

що зафіксовано: 

актом складеним за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання 

операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, 

здоров’я та благополуччя тварин від 05.03.2020 № 530/04; 

матеріалами фото і відео фіксації, з засобу № 111301489/081301,  планового 

заходу державного контролю від 04.03.2020 року: 

відеофайли - 
1. DMT 081301_000000_20200304100927_0007_N. MP4 

2. DMT 081301_000000_20200304102928_0011_N. MP4 

3. DMT 081301_000000_20200304104929_0023_N. MP4 

4. DMT 081301_000000_20200304110929_0053_N. MP4 
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фотофайли -  

1. 081301_000000_20200304101419_0008_N 

2. 081301_000000_20200304102720_0009_N 

3. 081301_000000_20200304102735_0010_N 

4. 081301_000000_20200304103152_0012_N 

5. 081301_000000_20200304103219_0013_N 

6. 081301_000000_20200304103307_0014_N 

7. 081301_000000_20200304103729_0015_N 

8. 081301_000000_20200304104211_0016_N 

9. 081301_000000_20200304104215_0017_N 

10. 081301_000000_20200304104356_0018_N 

11. 081301_000000_20200304104414_0019_N 

12. 081301_000000_20200304104437_0020_N 

13. 081301_000000_20200304104655_0021_N 

14. 081301_000000_20200304104757_0022_N 

15. 081301_000000_20200304104948_0024_N 

16. 081301_000000_20200304104956_0025_N 

17. 081301_000000_20200304105000_0026_N 

18. 081301_000000_20200304105003_0027_N 

19. 081301_000000_20200304105122_0028_N 

20. 081301_000000_20200304105145_0029_N 

21. 081301_000000_20200304105512_0030_N 

22. 081301_000000_20200304105616_0031_N 

23. 081301_000000_20200304105755_0032_N 

24. 081301_000000_20200304105800_0033_N 

25. 081301_000000_20200304105813_0034_N 

26. 081301_000000_20200304105824_0035_N 

27. 081301_000000_20200304105838_0036_N 

28. 081301_000000_20200304105855_0037_N 

29. 081301_000000_20200304110019_0038_N 

30. 081301_000000_20200304110023_0039_N 

31. 081301_000000_20200304110027_0040_N 

32. 081301_000000_20200304110033_0041_N 

33. 081301_000000_20200304110039_0042_N 

34. 081301_000000_20200304110243_0043_N 

35. 081301_000000_20200304110246_0044_N 

36. 081301_000000_20200304110301_0045_N 

37. 081301_000000_20200304110305_0046_N 

38. 081301_000000_20200304110314_0047_N 

39. 081301_000000_20200304110320_0048_N 

40. 081301_000000_20200304110323_0049_N 

41. 081301_000000_20200304110332_0050_N 

42. 081301_000000_20200304110348_0051_N 

43. 081301_000000_20200304110354_0052_N 

44. 081301_000000_20200304112149_0054_N 

45. 081301_000000_20200304112200_0055_N 

46. 081301_000000_20200304112221_0056_N 

47. 081301_000000_20200304112506_0057_N 
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при проведенні планового заходу державного контролю 04-05 березня 2020 

року на потужностях фізичної особи – підприємця Глущенко Галини Василівни 

(потужність з виготовлення харчових продуктів, реалізації харчових продуктів), 

за адресою: вул. ЙОГАНА  ЯНЦЕНА (КАРЛА МАРКСА), б. 47, м. Оріхів, 

Оріхівський район, Запорізька область, 70500. 
 (стислий виклад обставин та посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду порушення) 

 (вказати пункти(статті) Законів 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 безпечність та гігієну кормів», «Про ветеринарну медицину» або 

інших актів законодавства про харчові продукти та корми) 

 Вимогами ст. 4 ЗУ №771 встановлено, що державне регулювання у сфері 

безпечності харчових продуктів здійснюється з метою захисту життя, здоров'я 

та інтересів споживачів, та, що держава здійснює регулювання безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів шляхом: встановлення 

санітарних заходів; встановлення вимог до окремих показників якості харчових 

продуктів; державної реєстрації визначених цим Законом об'єктів санітарних 

заходів; видачі, припинення, анулювання та поновлення експлуатаційного 

дозволу; інформування та підвищення обізнаності операторів ринку і 

споживачів щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; 

встановлення вимог щодо стану здоров'я персоналу потужностей; участі у 

роботі відповідних міжнародних організацій; здійснення державного контролю; 

притягнення операторів ринку, їх посадових осіб до відповідальності у разі 

порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових 

продуктів.  

Споживання продуктів харчування які виготовленні та зберігаються за 

описаних вище порушень є небезпечним, що встановлено із врахуванням: 

-  звичайних умов використання харчових продуктів споживачами; 

-  уникнення негативних для здоров’я наслідків пов’язаних з харчовим 

продуктом;  

- наявності порушень гігієнічних умов зберігання, які обумовлюють   

виникнення: 

 ризику потрапляння та/або розвитку та/або збільшення кількості в харчових 

продуктах мікроорганізмів, які можуть бути в т.ч. умовно – патогенними, 

патогенними, хвороботворними (призводять до харчових отруєнь людини та 

подальшого захворювання гострими кишковими інфекціями в залежності від 

властивостей і виду збудника);  

 ризику утворення і потрапляння до харчових продуктів фізичних небезпечних 

факторів / речовин (призводять до травмування людини, в т.ч. її внутрішніх 

органів, в залежності від шляхів споживання, матеріалу, кількості, форм та 

розмірів небезпечних об’єктів); 

 ризику потрапляння та/або утворення в харчових продуктах хімічних 

небезпечних факторів / речовин (призводять до отруєння людини в залежності 

від природи і кількості небезпечних об’єктів); 

а продукти, які містять сторонні речовини та/або предмети, пошкоджені в 

інший спосіб та/або зіпсовані у результаті механічних, та/або мікробних 

факторів вважаються небезпечними та шкідливими і за звичайних умов їх 
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використання споживачем матимуть негативний вплив для його життя та/або 

здоров’я. 

 

На підставі ч.9 ст.7 Закону України від 5 квітня 2007 року №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 здоров’я 

людини  

З О Б О В’Я З У Ю: 

1. Припинити виробництво харчових продуктів на потужності фізичної 

особи – підприємця Глущенко Г.В. (потужність з виготовлення харчових 

продуктів, реалізації харчових продуктів), по вул. ЙОГАНА  ЯНЦЕНА (КАРЛА 

МАРКСА), б. 47, м. Оріхів, Оріхівський район, Запорізька область, 70500.  

Припинити обіг харчових продуктів із забезпеченням умов їх зберігання 

відповідно до чинних норма тивно – правових документів: 

- борошно (150кг) без маркування виробника, в т.ч. щодо умов поставки як 

температура та відносна вологість зберігання , а також адреси виробничих 

потужностей; (на етикетці відсутня назва потужності виробника борошна); 

- молоко (60л) без маркування виробника в т.ч. щодо дати «вжити до …», таких 

умов поставки як температура та відносна вологість зберігання , а також адреси 

виробничих потужностей, відсутні будь-які супровідні документи, 

підтверджуючі його безпечність та якість; 

- молоко згущене (5кг) без маркування виробника, в т.ч. щодо дати «вжити до 

…» таких умов поставки як температура та відносна вологість зберігання, а 

також адреси виробничих потужностей; 

- яєць курячих з нанесеною на шкарлупу інформацією «ФЕНІКС  СО 107», без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати «вжити до …», таких умов поставки як 

температура та відносна вологість зберігання, а також адреси виробничих 

потужностей; 

- маргарин столовий «ОСОБЛИВИЙ АВІС» 82% жиру з ароматом молока (3кг), 

виробник ТОВ- підприємство «АВІС» вул.Пирогова, 150, м.Вінниця, Україна, 21037, 

адреса потужностей виробництва провулок Карбишева, 2 місто Вінниця, Україна, 

дата «вжити до …» якого минула ; 

- фарбники (3 банки по 0,5 кг) виробництва Ajanta chemical industries (Індія) 

дата «вжити до …» яких минула ; 

- заготовки «бізе» для кондитерських виробів (10 кг) власного виробництва; 
 (конкретний вид господарської діяльності, назва та адреса потужності (її частини), найменування або прізвище, ім’я по 

батькові оператора ринку, найменування харчового продукту, інших об’эктів санітарних заходів, щодо яких 

застосовано захід) 

З 05 березня 2020 року  на 10 робочих днів (до 19 березня 2020 року)_____ 
(дата,час або інше)                                                           (дата, час або інше)  

2. У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідностей, які стали причиною для припинення виробництва харчових 

продуктів на потужності фізичної особи – підприємця Глущенко Галини 



18 
 

Василівни (потужність з виготовлення харчових продуктів, реалізації харчових 

продуктів), за адресою: вул. ЙОГАНА  ЯНЦЕНА (КАРЛА МАРКСА), б. 47, м. 

Оріхів, Оріхівський район, Запорізька область, 70500.  

     У зазначений вище період часу вжити заходів щодо усунення 

невідповідності харчових продуктів: 

- борошно (150кг) без маркування виробника, в т.ч. щодо умов поставки як 

температура та відносна вологість зберігання , а також адреси виробничих 

потужностей; (на етикетці відсутня назва потужності виробника борошна); 

- молоко (60л) без маркування виробника в т.ч. щодо дати «вжити до …», таких 

умов поставки як температура та відносна вологість зберігання , а також адреси 

виробничих потужностей, відсутні будь-які супровідні документи, 

підтверджуючі його безпечність та якість; 

- молоко згущене (5кг) без маркування виробника, в т.ч. щодо дати «вжити до 

…» таких умов поставки як температура та відносна вологість зберігання, а 

також адреси виробничих потужностей; 

- яєць курячих з нанесеною на шкарлупу інформацією «ФЕНІКС  СО 107», без 

маркування виробника, в т.ч. щодо дати «вжити до …», таких умов поставки як 

температура та відносна вологість зберігання, а також адреси виробничих 

потужностей; 

- маргарин столовий «ОСОБЛИВИЙ АВІС» 82% жиру з ароматом молока (3кг), 

виробник ТОВ- підприємство «АВІС» вул.Пирогова, 150, м.Вінниця, Україна, 21037, 

адреса потужностей виробництва провулок Карбишева, 2 місто Вінниця, Україна, 

дата «вжити до …» якого минула ; 

- фарбники (3 банки по 0,5 кг) виробництва Ajanta chemical industries (Індія) 

дата «вжити до …» яких минула ; 

- заготовки «бізе» для кондитерських виробів (10 кг) власного виробництва; 

які зберігаються на потужності фізичної особи – підприємця Глущенко Галини 

Василівни (потужність з виготовлення харчових продуктів, реалізації харчових 

продуктів), за адресою: вул. ЙОГАНА  ЯНЦЕНА (КАРЛА МАРКСА), б. 47, м. 

Оріхів, Оріхівський район, Запорізька область, 70500. 

3. Оператор ринку має право відновити виробництво та обіг харчових продуктів 

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

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

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

травня 2017 року №2042-VIII. 

4. Відповідальність за виконанням розпорядження покладається на фізичну 

особу-підприємця - Глущенко Галину Василівну (ід. код 2278212009)________ 
(посада, прізвище, ім’я по батькові) 

5. Письмове повідомлення про виконання цього розпорядження прошу надати 

до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за 

адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 105-а  в термін до 18 березня 2020 

року. Копію повідомлення направити до Оріхівського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за 

адресою: 70502, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Овчаренка, 164. 
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6. Це розпорядження може бути оскаржене в адміністративному та судовому 

порядку у визначені законодавством строки. 

Оскарження розпорядження не припиняє його дії та не звільняє від обов’язку 

виконання його вимог. 

7. Попереджаю, що невиконання розпорядження тягне відповідальність згідно з 

п. 18 ч. 1 ст. 65 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». 

 

Головний державний ветеринарний інспектор, 

Головний державний інспектор, 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області                                В.П. Шершнєв 
 

 

З розпорядженням ознайомлений (на) і один примірник отримав (ла) 

Керівник або уповноважена особа 

суб’єкта господарювання_____________________________________________ 

      (посада, ПІБ) 

Копії розпорядження вручені (направлені):_______________________________ 

Розпорядження від _____________№__________надіслано_____________ 

Рекомендованим листом від «____» ______________20____року №________, 

Квитанція від «____»______________20________ року № ____________ 

Поштове повідомлення про вручення суб’єкту господарювання Розпорядження  

Отримано «____»_____________20________року. 


