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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Про тимчасове припинення 
виробництва та/або 
обігу харчових продуктів

Відповідно до вимог Законів України «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, юорми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров'я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», керуючись Положенням про Головне 
управління Держпродспоживслужби в Одеській області, розглянувши акт, складений 
за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю 
стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з 
харчовими продуктами від 30.08.2018 №997 ВК ТОВ «Осьміног» (кондитерський 
цех), за адресою: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. 
Хуторська, 101 виявлено порушення вимог законодавства про харчові продукти, а 
саме:
- оператор ринку не має державної реєстрації потужності (харчоблок) з виробництва 
та обігу харчових продуктів;
- потужність не підтримується в чистому та робочому стані, а саме: в приміщенні по 
варці крему в наявності комахи, майже у всіх виробничих приміщеннях цеху 
наявність мух, в тістомісильному цеху значна кількість пилу на виступах біля вікон, 
захисні сітки від комах в приміщенні по варці крему відсутні, в цеху по випічці в 
наявності павутиння, в приміщенні по зберіганню миючих та дезінфікуючих засобів 
сміття;
- на момент інспектування не надано докази, які підтверджують, що виробничі 
приміщення сплановані, сконструйовані та розміщенні таким чином щоб забезпечити 
належне утримання, чищення, дезінфекцію та запобігання (мінімізації) будь якого 
забруднення;
- на момент інспектування не надано докази з підтвердження належно 
сконструйованої вентиляційної системи;
- вікна, відкривання яких може призвести до забруднення, під час виробництва 
відчиненні та не захищені сітками від комах;
- бокова поверхня 2-х столів, що контактує з харчовими продуктами у виробничому 
приміщенні по випічці зроблена з негладких матеріалів, що сприяє накопиченню
бруду;
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- обладнання та інвентар, з якими контактують харчові продукти, а саме пристосована
кришка морозильної камери в цеху випікання місцями в плісняві, в приміщенні по 
варці крему полиці в плямах жовто-бурого кольору, виробничий інвентар частково 
потребує поновленню маркування, в холодильній камері № 1 по зберіганню
напівфабрикатів виявлено факт зберігання напівфабрикатів у тарі, яка в неналежному 
санітарному стані;
- обладнання та інвентар не утримуються у належних умовах, що зменшують ризик
забруднення та дають можливість проводити їх чищення і дезінфекцію, а саме 
бокова поверхня 2-х столів, що контактує з харчовими продуктами у виробничому 
приміщенні по випічці зроблена з негладких матеріалів, пристосована кришка 
морозильної камери в цеху випікання місцями в плісняві, в приміщенні по варці 
крему полиці в плямах жовто-бурого кольору, виробничий інвентар, частково 
потребує поновленню маркування, в холодильній камері № 1 по зберіганню
напівфабрикатів виявлено факт зберігання напівфабрикатів у тарі, яка в неналежному 
санітарному стані;
- не надано договір щодо утилізації (знищення) твердих побутових відходів, чим 
порушено вимоги пункту 3 частини першої статті 46 ЗУ №771;
- не надано докази, що харчові відходи знищуються відповідно до законодавства;
- на момент інспектування не надано докази, що підтверджують постачання води 
питної у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності;
- на виробництво приймаються об'єкти санітарних заходів, що використовуються для 
виробництва харчових продуктів, після переробки яких отриманий харчовий продукт 
є непридатним для споживання людиною, а саме проводиться зберігання чорнослива 
вагою 6,5 кг та смородини замороженої вагою 14,0 кг без маркування;
- харчові продукти та інгредієнти, які зберігаються на потужності, не утримуються в 
умовах, що забезпечують їх захист від забруднення та утримуються в умовах . що не 
запобігають їх псуванню, а саме в холодильній камері № 1 по зберіганню 
напівфабрикатів виявлено факт зберігання тортів в кількості 258 пакувальних 
одиниць вагою 297,8 кг без дати виробництва з терміном придатності 5 діб;
- харчові продукти не захищенні від забруднення на стадії виробництва та обігу;
- не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами, а саме в приміщенні 
по варці крему в наявності комахи; майже у всіх виробничих приміщеннях цеху 
наявність мух та не надано докази щодо боротьби з гризунами;
- на момент інспектування не надано підтверджуючі докази щодо дотримання 
температурно-вологісного режиму, який унеможливлює розмноження 
мікроорганізмів в харчових продуктах, а саме гігрометри психрометричні не 
зволожені та не надано записи щодо здійснення контролю даного заходу у 
виробничих приміщеннях цеху;
- матеріали для пакування, що використовуються повторно (внутріцехова тара), а 
саме в холодильній камері № 1 по зберіганню напівфабрикатів виявлено факт 
зберігання напівфабрикатів у тарі, яка в неналежному санітарному стані.

Вказані виявлені порушення законодавства щодо безпечності харчових продуктів 
можуть спричинити загрозу життю та здоров'ю людей, якщо вони не будуть усунені.



Керуючись п.З ч.4 ст.11, ст.67 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»:

1. З 31.08.2018 р. по 13.09.2018 р. тимчасово припинити виробництво та обіг 
харчових продуктів, на потужності BK ТОВ «Осьміног» (кондитерський цех), за 
адресою: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. Хуторська, 101 
до усунення виявлених порушень вимог законодавства про харчові продукти.

2. Розробити план заходів по усуненню виявлених порушень вимог 
законодавства про харчові продукти та надати до Головного управління 
Держпрожспоживслужби в Одеській області в термін до 06.08.2018 р.

3. Інформацію про виконання плану заходів по усуненню виявлених порушень 
вимог законодавства про харчові продукти надати до Головного управління 
Держпрожспоживслужби в Одеській області в термін до 1 1.08.2018 р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Біляївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби 
в Одеській області -  державного інспектора Сьомік П.В.

В.Я.Гіска


