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Про тимчасове припинення обiry
харчових продуктiв на потужностi
ФОП Луста Наталiя Володимирiвна
(28]l8820229)

ВiДПОВiДнО до попереднього повiдомлення ДУ <<МиколаТвський
обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони зд()ров'я Украiни> вiд
28.08.2019 J\ъ14l04l1 -|4з4 uПро заресстроване групове захворювання на
харчову токсикоiнфекцiю серед мешканцiв Миколаiвськот областi>>, листа

Березанського мiжрайонного уlrравлiння Головlного управлiння
ЩержпрОдспожиВслужби в Миколаiвськiй областi вiд 28.08.2019р.

|8.2l5з5 щодо результатiв збору iнформацii, на пiдстсrвi наказу Головного
управлiння Щержпродспоживслужби в МиколаТвськiй областi вiд 28.08 .2О|9р.
Jфз037 uПро проведення позапланового заходу зi здiйtснення державного
контролю
формi iнспектування ФоП Луста Наталiя Володимирiвна
(2818820229)>>, заступником нач€шьника управлiння
начаJIьником вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв управлiння безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноТ медицини Головного управлiння !ержпрlодспоживслужби в
миколаiвськiй областi, державним iнспектором Швець с.г., головними
спецiалiстами вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi
медицини Березанського мiжрайонного управлiння Го;rовного управлiння
!ержпродспоживслужби в МиколаТвськоi областi, державI{ими iнспекторами
пtучковим В.г., Тарановим В.м. здiйснено позаплановий захiд державного
контролю у формi iнспектування потужностi з роздрiбноi торгiвлi харчовими
продуктами ФоП Луста Н.В за адресою Миколаiвська обл., Березанський р-н,
с. Лугове.
пр" здiйсненнi iнспектування встановлено пор./шення гiгiснiчних
вимог, а саме:
потужнiсть не утримуеться в .tllcToTi та у нчUIежному cTaHi (пункт 1
частини першоi стаrгi 43 зУ J\b771) - пiдлога KiocKy мас в]адимi пошкодженнrI
та забрулнена смiттям;
не забезпечено захист вiд будь-якого ризику забру,lнення, зокрема вiд
шкiдникiв (пункт 2 частини першоi cT,aTTi 43 зУ }ф771) - KiocKy наявнiсть
"
мух;
J\ъ14.

у

-

поверхнi (включаючи поверхню обладнання), що контактують
чистяться ,га

з

харчовими продуктами не
не дезiнфiкуютыэя (пункт 5 частини
першоТ cTaTTi 4З ЗУ М771) - в холодильних камерах наяЕ}нiсть решток плавцi
риби та нiжки креветок поlrередньо реаrriзованих харчових: продуктiв;
потужнiсть забезпечена холодною водою (пункт 5 чirстини першоi cTaTTi
43 ЗУ Jф771) - вiдсутнi документальнi пiдтвердження про,ге що вода питна;
вiдсутнi належнi засоби контролю за температурою (пункт 7 частини
першоТ cTaTTi 43 ЗУ Jф771) - в однiй з холодильних KilMep вiдсутнiй засiб
контролю температури;
харчовi продукти не розмiщенс| так, щоб максимально знизити ризик ix
забруднення (пункт 8 частини першоi cTaTTi 4З ЗУ J\Ъ77_t) - в KiocKy харчовi
Продукти пiдданi ризикам забруднення це наявнiсть решток плавцiв риби та
нiжок креветок попередньо реалiзованих харчових продуктiв, вiдсутнiсть
засобу контролю температури, наявнiсть мух, риба судак в'ялений мае написи
канцелярським маркером про if BapTicTb;
обладнання та iHBeHTap не чистi, не здiйснюеться ik чищення та
дезiнфекцiя (пункт 1 частини першоiстаттi 45 ЗУ JФ771) - холодильнi камери
забрулненi;
Обладнання та iHBeHTap в неналежному cTaHi (пунrlт 2 частини першоТ
cTaTTi 45 ЗУ J\b771) - холодильнi камери в неналежному cTaHi, не чистяться та
не дезiнфiкуються;
На ПоТУжностi вiдсутнi записи про проходження навчання з питань
гiгiени персонаJIу (пункт 1 частини першоi cTaTTi 48 Зl/ J\9771) - u KiocKy
вiдсутнi записи з питань навчань гiгiени персоналу;
персонаJI потужностi перiод.ично не проходиl]ь навчання щодо
гiгiснiчних вимог до обiгу харчових продуктiв у оператора ринку (пункт 2
частини першоi cTaTTi 48 ЗУ J\Ъ771) - ФОП Луста Н.В., яка здiЙснюс
реалiзацiю харчових продуктiв в ,KiocKy, не проЙшла навчання щодо
ГiгiСнiчних вимог до обiгу харчових продуктiв, таьiож не встановила
перiодичнiсть такого навчання;
ХаРчОвi Продукти не захищенi вiд буль-якого забрулнення на Bcix стадiях
обiгу (пункт 3 частини першоi статгi 49 ЗУ J\Ъ771) - харчовi продукти що
РеалiЗУюТься в KiocKy не захищенi прlr ix зберiганнi в холодильних камерах;
Не ВеДеТьСя боротьба з шкiдни]({lми (пункт 4 частvtни першоi cTaTTi 49
ЗУ ]ф771) - u KiocKy наявнiсть мух;
температурний режим, який
унеможливлюе
розмноження
Мiкроорганiзмiв, формування ToKcl.rHiB, дотримуеться, такий режим не
гIерериваеться (пункт 5 частини першоi cTaTTi 49 ЗУ J\Ъ771) - в однiй з
МороЗильних камер вiдсутнiй засiб контролю температури що не гарантуе в
безпереривного температурного режиму який унеможливлюс
розмноження мiкроорганiзмiв та форплування токсинiв.
На пiдставi вищевк€Lзаного керуючись пунктом 3, частини 4, cTaTTi 11,
ст. 67 Закону УкраТни пПро державний контроль за дотриманням
Законодавства про харчовi продуктI{, корми, побiчнi п]родукти тваринного
походження, здоров'я та благополуччя тваринD,

нiй

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
ФОП Луста Н.В.:
1.1. Тимчасово припинити обiг (реалiзацiю) харчових продуктiв на
потужностi розташованоТ за адресою; Миколаiвська обл., Березанський р-н,
1.

с. Лугове.

TepMiH: з 29.0i8.2019 по 11.09.2019.
1.2. Розробити та вжити заходiв щодо усунення виявлених порушень,
забезпечити дотримання гiгiснiчних вимоги щодо повоlIження з харчовими
продуктами, визначених Законом УкраIни кПро ocHoBHi принципи та вимоги
до безпечностi та якостi харчових продуктiв>.
1.3. Письмово iнформувати Головного державн:ого iнспектора за
адресою проспект I_{ентральний,288. м. МиколаТв 54003 про виконання вимог
даного розпорядження, в TepMiH до 10.09.2019р.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
нача_пьника управлiння - начапьника вiддiлу безпечностi харчових продуктiв
та ветеринарноТ медицини Березанського мiжраЙонного у_правлiння Головного
управлiння Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi, державного
iнспектора Ганус Л.А.

Вiдповiдальнiсть за виконання рiшення покладаеться на ФОП
Луста Н.В. Попереджаю, що за невиконання вимог рiшення передбачена
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавства (ч. 1 _п. 18 ст. 65 Закону

УкраТни <Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi
продукти, корми, побiчнi продуктIr тваринного походtження, здоров'я та
благополуччя тварин>).

Головний державний iнспектор
Виконавець. Таранов В.
Швець С.Г.

Рiшення Головного державного iнспектора вiд

JtГs

отримав:

(дата, пцпис, посадц П.I.Б. керiвника суб'скта господарювання, або уповноважена особи)

