ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАiВСЬКIЙ ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про тимчасове припинення виробництва
харчових продуктiв на потужностi
ФОП Тарасенко Оксана Петрiвна
(267з900207)

вiдповiдно до

Щорiчного плану державного контролю
щержпродспоживслужби у сферах безпечностi та о*р.r", пок€lзникiв якостi
харчових продуктiв, ветеринарнот медицини на 2019 pik затвердженого
наказом
ЩеРЖПРОДСПоживслужби вiд 27.1L2018 Jю 965 та на виконання нак€ву
Головного управлiння {ержпродсПоживслужби в МиколаiЪськiй
областi за J\Ф
2002 вiд |4.06.2019 нач€uIьником Арбузинського мiжрайонного
управлiння
ГоловногО управлiннЯ ЩержпрОдспожиВслужби
йиколаiвськiй областi,
державним iнспектором Сецько о.в., заступником начальника
управлiння начальником вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi
медицини
АрбузиНсъкогО мiжрайонного y.rpu"nir"" Головного
управлiння
!ержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi, державним iнспекrором

в

паталашенко

т.в.

проведено планове iнспектування потужностi Фоп
Тарасенко оксана Петрiвна (267з9002о7) за мiсцем провадження
господарськоi
дiяльностi вул. L{ентральна, з9, селище мiсiкого типу Арбузинка,

Арбузинський район, Миколаiвська область на предмет виконання
гiгiенiчних
вимог щодо поводження з харчовими продуктами визначених
Законом Украiни
<Про ocHoBHi принципи та вимоги до безпечностi та якостi
продуктiв>.
"up.ro"r,.
за результатами планового iнспектуваннrl оператора
ринку (акт вiд
26,06,2019 jф14. \4,051575) виявлено поруrцення гiгiенiчних
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 fi належне утримання, чищення та/або
дезiнфекцiя,
запобiгання або мiнiмiзацiя будь-якого забруднення, а також
здiйснення заходiв, необхiдних для забеarra"a""" гiгiенiчних вимог,
у

тому числi заходiв з боротьби iз шкiдниками,

запобiгання

накопиченню брулу, забрудненню харчових продуктiв, пiдтримання
необхiдних температурних режимiв;

потужнiсть не мае н€шежну природну або механiчну вентиляцiю;
потужнiсть не забезпечено н€шежним природним таlабо штучним
освiтленням примiщення, необхiдним для виробництва харчових
продуктiв (BiKHa заклеенi папером, вiдсутнi захиснi плафони);
для cTiH та пiдлоги примiщень не використовуються непроникаючi,
непоглинаючi, нетоксичнi та придатнi до миття матерiали або iншi
МаТеРiаЛи, якi забезпечують можливiсть дотримання н€tлежного рiвня
гiгiенiчних вимог до харчових продуктiв, включаючи захист вiд
забруднення, 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 с
ознаки цвiлi);
стеля виробничих примiщень побудована так, що не запобiгас
накопиченню бруду, утворенню небажаноi плiсняви
вiдпаданню
часток конструкцii. Висота стелi не е н€шежною для здiйснення
операцiй. Поверхня стелi не е гладкою;
- BikHa та iншi отвори побудованi так, що не запобiгае накопиченню
бруду (поверхня BikoH мае забруднення, ознаки вiдлущення фарби;
BiKHa заклеенi папером);
- поверхня дверей не гладка та зроблена з поглинаючих вологу
матерiалiв. Вхiднi дверi м€Iють ознаки забруднення та потренують
чищення та дезiнфекцii;
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);
вiдсутнi примiщення для чищення, дезiнфекцii i зберiгання робочих
iHcTpyMeHTiB та обладнання, якi виготовленi з нержавiючих матерiалiв,
легко чистяться, забезпеченi гарячою
холодною водою.
прибираrrьний iHBeHTap не промаркований за призначенням ;
- транспортнi засоби та контеинери, що використовуються для
перевезення харчових прод}ктlв, не утримуються у нчLтежному cTaHi,
не забезпечуе захист харчовIlх продуктiв вiд забрулнення, та не мають

i

-

-

та

таку конструкцiю, що забезпечус

результативне чищення та

харчовi пролукти не розппiщуються

У

дезiнфекцiю;

транспортних засобах та

контейнерах так, цrоб мiнiмiзувати ризик ix забруднення;
обладнання ,га iHBeHTap маютЬ ознакИ забруднення. Чищення та
дезiнфекцiя здiйснюються ,],ак, не що забезпечуе захист вiд появи
ризику забруднення (вiдсутнi миючi та дезiнфiкуючi засоби);
обладнання та iHBeHTap виготовленi з матерiалiв та утримуються у не
на^пежному cTaHi та умовах, lцо не зменшують
ризик забрулнення та не
дають змогу проводити Тх члtщення та дезiнфекцiю (вiдсутнi миючi та

дезiнфiкуючi засоби; поверхнi столiв та робочий iHBeHTap

-

-

ознаки забруднення);
обладнання та iHBeHTap розмiщенi так, що вiдсутня можливiсть
чищеннlI обладнання та навколишньоi територiт (eMkocTi для випiкання
зберiгаються на пiдлозi);
обладнання (ваги) не калiброване вiдповiдно до законодавства;
харчовi вiдходи з примiщення, де с харчовi продукти, не вид€Lляються
якомога швидше (eMKicTb для вiдходiв переповнена);
харчовi вiдходи
закритих контейнерах,
розмiщуються
сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний piBeHb захисту
та Тх дезiнфекцiю (вiдсутнi захиснi кришки);
постачання води питноТ на потужностях у кiлькостi, яка вiдповiдае
розмiру та типу гlотужностi, не забезпечено;
не надано пiдтверджуючi документи, Що вода, яка викорис,говуеться
у

не

-

-

MaIoTb

у

виробництвi харчових продуктiв (у технологiчному процесi таlабо с
iнгредiснтом), вiдповiдае вимогам, установленим до води питноТ;
не надано докази, що на потужностi допускаеться персонал, який не
мае протипоказанЬ щодо tIоводження з харчовими продуктами та
пройшов у цього оператора ринку навчання з питань гiгiени
персонuLлУ, Що пiдтверлжено вiдповiдними записами оператора
ринку;
не надано докази, Що персонал потужностей перiодично проходить
навчання щодо гiгiснiчних вимог до виробництва та обiry харчових
продуктiв у цього оператора ринку. Перiодичнiсть такого навчання не
встановлено самим оператором ринку.
вiдсутнi пiдтверджуючi документи, що об'скти санiтарних заходiв
(маргарин та сир твердий), що використовуються для виробництва
харчових продуктiв, с придатними для споживання людиною;

первинна продукцiя

та Bci

iнгредiенти,

якi

зберiгаються на

потужностях, утримуються в умовах, що не запобiгають ix псуванню
та не забезпечують захист вiд забруднення (холодильнi та морозильнi
камерИ маютЬ ознаки забруднення та iржi, поверхнi робочих столiв,
обладнання та iнвентарю мають ознаки забруднення);
харчовi продукти не захиrценi вiд будь-якого забруднення на Bcix
стадiях виробництва та обiгу (робочi поверхнi столiв, стелажi,
обладнання та iHBeHTap мають ознаки забрулнення);
не ведеться результативна бсlротьба iз шкiдниками i гризунами. Наявнi
мухи в примirценнi де здiйснrоеться виробництво харчових продуктiв;
не наданi докази, що темIIературниЙ режим, якиЙ унеможливлюс
розмноження мiкроорганiзмiв, формування токсинiв, дотримусться
(здiйсню€ться зберiгання маргарину при кiмнатнiй температурi).
Записи контролю температурного режиму вiдсутнi;
на потужностi вiдсутнi належнi примiщення для окремого зберiгання
перероблених та не перероблених харчових продуктiв;
вiдсутнi пiдтверДжуючi документи, щО матерiали, якi
використовуються для пакувitння не е джерелом забрулнення;

-

ПаКУВаННЯ, Не ЗДiЙСНЮСТЬся

продуктiв (стiл

та

у спосiб, що унеможливлю€ забруднення
обладнання для пакування мають ознаки

забруднення).
На пiдставi вищевказаного керYючись пунктом 3, частини 4, cTaTTi 11, ст.
67 Закону УкраТни J\Ъ 2042-VIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин)

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1.

та

ФОП Тарасенко Оксану Петрiвну:

1.1. Тимчасово) припинити виробництво харчових продуктiв, а саме: хлiба
хлiбобулочних вr,rробiв на потyжностi розташованот за адресою: вул.

I_{ентральна,
39, СеЛИЩе МiСького
ЦеНТР€tJIЬНа, З9,
миколаiвська область.

типу Арбузинка, Арбузинський район,

TepMiH: з 27.06.2019 по ||.07.2019.
Вжити заходiв щодо забезпечення вiдповiдних гiгiснiчних вимог щодо
поводження з харчовими продуктами визначених Законом Украiни uПро
ocHoBHi принциПи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв>.
1.З. Письмово iнформувати Го"цовного державного iнспектора по адресi
проспекТ I_{ентральний, 2В8. м. N{иколаТв 5400З llpo виконання вишезазначених
1.2.

до 0В.07.2019р.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника

рiшення, в TepMiH

Арбузинського мiжрайонного управлiння Головного
!ержпродспоживслужби
Сецько О.В.

в

-

управлiння

МиколаТвськiй областi, державного i"..r"nropu

Рiшення складено в 2-х примiрниках.
Вiдповiда_пьнiсть за виконання рiшення покладаеться на ФоП Тарасенко
оксану Петрiвну. Попереджаю, що за невиконання вимог
рiшення передбачена
вiдповiдальнiстЬ згiдно з чинним законодавства (ч. 1
18 ст. ВS Закону
Украiни м 2042-VIII вiд 18.05.2017 <Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного
походження, здоров'я та благополуччя тварин>).

;.

В.о. начальника
Головного управлiння

олег КАЛI-IАУС

Рiшення Головного державного iнспектора вiд
j\ъ
отримав
(датaпiдпис,пoсаДaП.I'Б.кеpiвникасyб'eкгa.oсnoлаpю"й@
Виконавець. Паталашенко Т.В.

