ГОЛОВНЕ УПРАВЛIНН4 ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАIВСЬКIИ ОБЛАСТI
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Про тимчасове
припинення виробництва
харчових продуктiв

Вiдповiдно

плану
до
Щорiчного
державного контролю
сферах
безпечностi
та окремих гIоказникiв якостi
ЩеРЖПРоДспоживслужби у
харчових продуктiв, ветеринарноi медицини на2019 piK затвердженого наказом
Щержпродспоживслужби вiд 27.|1.2018 J\b 965 та на виконання наказу
головного управлiння .щержпродспоживслужби в Миколатвськiй областi за лгs

2904 ВiД 15.08.2019 нач€шьником Новобузького мiжрайонного управлiння
головного управлiння Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi,
державним iнспектором Кузьмiним в.в., головним спецiалiстом вiддiлу

безцечностi та ветеринарноi медицини Новобузького мiжрайонного управлiння
Головного управлiння Щержпродспоживслужби в lVlиколаiвськiй областi,
державним ветеринарним iнспектором I]егельною т.о. проведено планове
iнспектування потужностi ФоП KpaciHa Людмила Павлiвна (21229|7729) за

мiсцем провадження господарськот дiяльностi: вул. 2а П'ятирiчка, 66А,

м.Новий Буг, Новобузький район, Миколаiвська область на предмет виконання
гiгiснiчних вимог щодо поводження з харчовими продуктами визначених
Законом УкраiЪи <Про ocHoBHi принцI{пи та вимоги до безпечностi та якостi
харчових продуктiв>.
за результатами планового iнспектування оператора ринку (акт вiд
2з.08.20119 Np|4.22.|-4sl29) виявлено порушення гiгiснiчних вимог щодо
поводження з харчовими продуктами, а саме:
- потужнiсть не пiдтримуеться в чистотi та у робочому cTaHi;
потужнiсть спланована, сконструйована та розмiщена так, що не
забезпечуються iT належне утримання, (наявний бруд на стелi, cTiHax,
стiни та стеля не мають покриття яке мисться, пiдлога покрита
пошкодженим лiнолеумом, що унеможливлюе чищення таlабо
дезiнфекцiю);
- потужнiсть не мае н€LIIежну природну або механiчну вентиляцiю

-

(наявнi ознаки плiсняви, Щ() свiдчить про пiдвищену вологу
примiщеннi для приготування Тжi);
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пiдлога не мас дренажноТ системи, конструкцiя якоТ запобiгас ризику
забруднення;
для cTiH та пiдлоги примiщень не використовуються непроникаючi,
непоглинаючi, нетоксичнi та придатнi до миття матерiали або iншi
матерiали, якi забезпечують можливiсть дотримання наJIежного рiвня
гiгiенiчних вимог до харчових продуктiв, включаючи захист вiд
забрулнення, пiд час операцiй iз харчовими продуктами та мiж такими
операцiями (стiни та пiдлога виробничих примiщень мають вибоiни,
оЗнаки забруднення, вiдлущення фарби; на cTiHax миЙноi кiмнати е
ознаки цвiлi);
стеля примiщення побудована так, що не запобiгае накопиченню
бруду, утворенню небажаrrоТ плiсняви
вiдпаданню часток
конструкцii. Поверхня стелi не € гладкою;
yci поверхнi (включаючи поверхню обладнання), що контактують з
харчовими продуктами, не утримуються у непошкодженому cTaHi, не
зробленi з гладких, нержавiючих, нетоксичних, придатних до миття
матерiалiв (поверхнi столiв та робочий iHBeHTap мають ознаки
забруднення);
обладнання та iHBeHTap маютl, ознаки забрулнення. Не здiйснюються
на_пежне чищення та дезiнфекцiя обладнання та iнвентарю, яке
контакту€ з харчовими продук,Iами (вiдсутнi дезiнфiкуючi засоби);
ОблаДнання та iHBeHTap виготовленi з матерiалiв та утримуються у не
Н€LПеЖнОмУ cTaHi та умовах, щ0 не зменшують ризик забруднення та не
дають змогу проводити ix чищення та дезiнфекцiю (вiдсутнi
дезiнфiкуючi засоби; поверхнi столiв та робочий iHBeHTap мають
ознаки забруднення);
харчовi вiдходи
закритих контейнерах,
розмiщуються
СКОНСТрУЙованих так, щоб забезпечити максимальний piBeHb захисту
та ix дезiнфекцirо (вiдсутнi захиснi кришки);
вiдповiднi положення законOдавства щодо зберiгання утилiзацiI
(знищення) харчових та iнших вiдходiв не дотримано, договори щодо
ix утилiзацii вiдсутнi;
харчовi вiдходи не знищуються вiдповiдно до законодавства;
не надано пiдтверджуючi док},менти, що вода, яка використовуеться у
виробництвi харчових продуктiв (у технологiчному процесi таlабо с
iнгредiентом), вiдповiдас вимогам, установленим до води питноi;
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первинна продукцiя

та Bci

iнгредiснти,

якi

зберiгаються на

потужностях, утримуються в умовах, не що запобiгають Тх псуванню
Та Не Забезпечують захист вiд забруднення (холодильнi та морозильнi
камери мають ознаки забрудrrення та iржi, поверхнi робочих столiв,
обладнання та iнвентарю мають ознаки забрулнення);
- харчовi продукти не захищеlлi вiд будь-якого забруднення на Bcix
стадiях виробництва та обiгу (готовi страви не накритi);
На пiдставi вищевказаного керуючись пунктом 3, частини 4, cTaTTi 11, ст.
б7 Закону Украiни J\ф 2042-YIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за

Дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тваринD

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
ФОП KpaciHy Людмилу Павлiвну:
1.1. Припинити виробництво харчових продуктiв, а саме: перших, других
СТрав, салатiв, закусок на потуяtностi розташованоi за адресою: вул.2а
1.

П'ятирiчка, 66А, м.Новий Буг, Новобузький район, Миколаiвська область
TepMiH: з 24.08.2019 по 09.09.2019.

|.2. Розробити заходи щодо усунення виявлення порушень та
ЗабеЗпечення вiдповiдних гiгiенiчних вимог щодо поводження з харчовими
ПРоДУктами визначених Законом Украiни uПро ocHoBHi принципи та вимоги до
безпечностi та якостi харчових продуктiв>.
1.3.Письмово iнформувати Начальника Новобузького мiжрайонного
УПРавлiння Головного управлiння Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй
областi за адресою: вулиця Гребеннiкова, 115. м. Новий Бу., 55602 про
виконання вищез€вначеного рiшення, в TepMiH до 09.09.2019.
2. КОнтроль за виконанням розпорядження покласти на начаJIьника
НОвОбУзького мiжрайонного уlrравлiння Головного управлiння
ЩеРЖпроДспоживслужби в Миколаiвськiй областi, державного iнспектора
Кузьмiна В.В.
Рiшення складено в 2-х примiрниках.
ВiДпОвiдальнiсть за виконання рiшення покладаеться на ФОП KpaciHy
ЛЮДМИЛУ Павлiвну. Попереджаю, що за невиконання вимог рiшення
ПеРедбачена вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавства (ч. 1 п. 18 ст. б5
ЗаКОнУ УкраiЪи J\Ъ 2042-YIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за
ДОТРИМанняМ Законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин>>).
Головний державний iнспектор

Рiшення Головного державного iнспектора вiд
отримав

(датц пiдпис, посадц П.I.Б, керiвника суб'екга господарювzlння, або
уповноважена особи)

Виконавець: Кузьмiн В.В.
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