ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна
код ЄДРПОУ 02145398

рМ Ж ,

на№

№

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99
е-таіі: с1еро5УІЇа@.отг.аоу.иа
\у\\'\у.о8УІІа-отг.яоу.иа

2 //7 7

від

Коновал І.
таі!і;о:їоі+гедиез1;-8127477е8б5а5(Шо8йір.ргаус1а.сот.иа
Шановна Ірино!

Ваш запит на отримання інформації від 03.02.2021 № 8/ПІ щодо
простроченої їжі у Одеській загальноосвітній школі №16 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області (вул. Пироговська, 25)
департаментом освіти та науки Одеської міської ради в межах компетенції
розглянуто.
На підставі узагальненої письмової інформації територіального відділу
освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської міської
ради та комунальної установи «Центр фінансування та господарської
діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району
м. Одеси», що здійснює фінансово-господарський супровід Одеської
ЗОШ № 16, від 08.02.2021 № 01-72/191, повторно інформуємо.
10 вересня 2020 року у соціальних мережах була висвітлена інформація
щодо отримання учнями 1-4 класів в Одеській ЗОШ № 16 фіто - батончиків,
термін придатності яких сплив. Враховуючи те, що в даній інформації тегом
було позначено Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській
області, спеціалістами даного управління терміново було здійснено перевірку
організації харчування учнів в Одеській ЗОШ № 16 ТОВ «Біт-Юг А», про що
складено акт від 11.09.2020 № 3524. За результатами проведення
позапланового державного нагляду (контролю) спеціалістами Головного
управління Держпродспоживслужби в Одеській області встановлено
відсутність порушень вимог законодавства (акт додається в кількості 10
листів).
Враховуючи результати даної перевірки працівниками Головного
управління Держпродспоживслужби в Одеській області, у директора
Одеської ЗОШ № 16 Аванесян-Акобян Е.Р. на той час не було підстав для
звернення по даному факту до КУ «Центр фінансування та господарської
діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району
м. Одеси», ТОВ «Біт-Юг А».
Як свідчать матеріали, які розміщені у мережі Фейсбук за вказаною
Вами
адресою:
ЬЦр5://ш\у\у.ГасеЬоок.сот/регта1іпк.рЬр?5Іогуі'ЬісІ=
1695815833918539&іс1=100004704163522,
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби в Одеській області за депутатським запитом

депутата Одеської міської ради О. Квасніцької були здійснені захмцр
державного контролю ТОВ «БІТ- Юг А» за адресою: вул.Пироговська, 25,
м. Одеса та Одеської ЗОШ № 16 за адресою: вул. Пироговська, 25, м. Одеса
на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності та якості харчових
продуктів. Разом з тим, акти Головного управління Держпродспоживслужби
в Одеській області за результатами даної перевірки до департаменту освіти
та науки Одеської міської ради, комунальної установи «Центр фінансування
та господарської діяльності закладів та установ освіти Приморського району
м. Одеси» не надходили.
Питання організації харчування учнів Одеської ЗОШ № 16 знаходяться
під постійним контролем директора Одеської ЗОШ № 16 АванесянАкобян Е.Р. у відповідності до статутних вимог та наказу Одеської ЗОШ
№ 16 від-25.08*2020 № 57/Од «Про організацію харчування учнів».
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про
затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради від 26.03.2020 № 54 «Про встановлення розміру
фактичних витрат на копіювання, друк та сканування документів, що
надаються за запитами на інформацію» у випадку, коли запитувана
інформація міститься в документах обсягом більше 10 сторінок, запитувач
зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання, згідно
Розрахунку, що додається.
Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону
України від 13.01.2011 № 2939-УІ «Про доступ до публічної інформації» з
документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки
Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, кабінет № 209
(безкоштовно).
Додаток 10 арк.

З повагою
в.о. директора департаменту

Чегодар О.В.
776-07-99

С.В. Скебало

Додаток
до Порядку
відшкодування фактичних витрат на
копіювання, друк та сканування
документів,
що надаються
за
запитами на інформацію
РАХУНОК № X/
від
лютого 2021 року
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів,
що надаються за запитом на інформацію від «03» лютого 2021 р. № 8/ПІ
Надавай послуг:

Департамент освіти та науки ОМР
(назва Органу)

Реєстраційний рахунок: Ц А З 0 8 2 0 1 7 2 0 3 1 4 2 5 1 2 1 6 2 0 4 0 3 2 2 9 3
МФО банку: 8 2 0 1 7 2
Код за ЄДРПОУ: 0 2 1 4 5 3 9 8
Платник_____________________________________________________________________
(прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи
або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

Найменування

Вартість
виготовлення
1 сторінки, грн

Кількість
сторінок

Сума без ПДВ,
грн

4,54

9

40,86

Копіювання або друк копій документів формату А4
та меншого розміру (в тому числі двосторонній

<?\

ДРУК)

Копіювання або друк копій документів формату АЗ
та більшого розміру (в тому числі двосторонній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,54

9

40,86

ДРУК)

Копіювання
або
друк
копій
документів
будь-якого формату, якщо в документах поряд з
відкритою' інформацією міститься інформація
з
обмеженим
доступом,
що потребує
її
відокремлення,
приховування
тощо
(в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом
сканування
РАЗОМ

Всього ДО сплати: Сорок грн. 86 коп.
(сума словами)

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення
тд бухгалтерського обліку - головний бухгалтер ДОН ОМР
(посада)

(підпис)

О. М. Гуляєва
(ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної полі
продовольства України 88,08.2019 .
Зареєстровано а Міністерстві юстии
України 23 серпня 2019 р. заЛЬ 963/

ДЕРЖАВНА. СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ХШТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГО Л О В Н Е У П Р А В Л ІН Н Я Д Е Р Ж П Р О Д С П О Ж И В С Л У Ж Б И
В О Д ЕС Ь К ІЙ О Б Л А С Т І
аул.?-аіІересипська.б, м. Одеса, 65042, тел 716-13-01, тел 723-23-33, факс 712-03-46
•А .
Етаіі: ац@осіе5ахопзитег,аоу.иа код ЄДРПОУ 40342996
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу те. адреса електронної пошта компетентного органу
та/або його територіального органу)

ч

АКТ
в ід

ІД .0 9 , _ _ _ 20 _20 року

ь•£У ІІ ‘1

№

т

А

4

і

І

(дата складання акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу держави*
контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог
законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин
:1

!і 5'= г ■
А

І1 \

( ГОВ « ЕП’ - ЮГ А ) ___ ___

.
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та. по батькові фізичної особи - пцдациємда

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податкі:
ІЗ ]7 І б ! 8 7 5 2 і
або серія (за наявності) та номер паспорта*
Україна, 65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, будинок 4/
(місцезнаходження згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), адреса зареєстрованого місця проживання (еля фізичної особи підприємця),

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

* Два фітачаих осіб, які через свої релігійні переконаний відмовляються від прийняття реєстраційного поморі, облікове- картки влвткик
аодйїків, я ю & о к ш т про д е відаоаідаий оргші доходів 1 зборів та мають відмітку в паспорті.

Вид .суб'єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання за звітний пері'
(календарний рік)
-Н-. - . -:.,. суб ’ЄКТ: мі
мікротдоркемницгва

суб’єкт середнього підприємництва

суб’єкт малого підприємництва

І

Ступінь ризику (станом на 01 листопада минулого року)
дуже високій

і_____ І
[

+

суб’єкт великого підприємництва
■V
!
низький

-

ВИСОКИЙ

незначний

- І -•

середній

інше

Види о б ’єкхів та/або види господарське" діяльності (із зазначенням код. згілн :
яких проводиться захід Х а р ч о б л о к у ш к о л і № 16.

і

. _

56.29 Постачання інших готових страз (основний);___________________________
47,1.1. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, и ^ в а д щ о . пш д'кта.ч
харчування, ншіоями та тютюновими виробами;
Номер і дата експлуатаційного дозволу або номер державної реєстрації потужності
від І 2 10 1. [ О Г4 ! . [ 2 1О Т 1 17 І
г -

У А

-

І

2 7 - 7 7

5

Потужність оператора*ринку:

ї

.

ТОВ «БІТ- ЮГ А» (шкода № 16)
(найменування, адреса)

-*■- Вуя. Шроговеька, 25. м. Одеса, Одеська обл.,65012

Належність до малих потужностей:

[.+_] так; [ ] ні.

Пояснення

На потужності працює 2-і особи та загальна площа займає 46,3 кз. м.
г.

, п л . У. . ■

■

■ • ■■

Загальна інформація про проведення заходу державного контролю (інспектування)
Розпорядчий докум ент, на викон анн я якого проводиться захід держ авного
контролю (інспектування),

І 0 . 0 9
0| №
З 8 8 1
0
Посвідчення (направлення)
від І 1 (П , 0 9 . 2 0 2 0 № 3 5 1 4 0

Т ая заходу державного коатролю (івевехтувавзд)

ВІД

+

плановий
позаплановий

Інформація про, відмову. в . допуску посадової особи компетентного органу та/або й<
територіального органу до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених закон
абрішце перешкоджання її законній діяльності**
•* У разі відмова у допуску посадової особи компетентного органу та 'або його територіального аргаау до здійсненая державного зсоятр
перелік интавь щодо провезеная заходу державного контролю (іиспектуваляя) не зявоваюегьса.

Строк проведення заходу державного контролю (інспектування)

Початок
1:
1
ЧИСЛО

0 І 9
- МІСЯЦЬ

Л ~о 2 1 о
рік

.'
1
4
0П 9
ГОДИНИ _хвилини
—

11 1
число

0
9
місяць

Завершення
2 | 0 2
рік

0

і ! 6 ! 1
години ! хвї

Дані про останній проведений захід державного контролю (інспектування)

Плановий
+ не проводився

Позапланвоий
+
не проводився

проводився з
до

проводився з

г ь г
■ г

' ш

ДО

Акт перевірки ■№
Припис щодо усунення порушень:
не видавався;
видавався
його вимоги;
| виконано;
І Г 1 не виконано

Акт перевірки №
| ] і ]
Припис щодо усунення її.орушень:
не видавався;
і видавався;
його вимоги:
виконано;
1 не виконана

ЩаНіКрригувальщх дій розроблено та впроваджено оператором ринку за результатами попере,
перевірок:: І ( так; | | ні.
Особи,,що,беруть,участь у проведенні заходу державного контролю (інспектування):
посадові особи компетентного органу та/або його територіального органу (державні інспеї
(державні ветеринарні інспектори):

.

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної
медицини Одеського міського управління Головного управління Д ержпродспожт
служби в Одеській області державний інспектор
- -

Д е м е н т ь е в а Н а т а л я В а с и л ів н а
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

оператор ринку (керівник суб’єкта господарювання) або уповноважена ним особа:

",1:

"Завідуюча об9єднанням Приморського району ТОВ «БІТ- ЮГ А»
Каталоза Світлана Василівна
(посада, прізвище, ім’я т а по батькові)

інші особи:

Провідний фахівегіь відділу безпечності харчовій продуктів та ветеринарної
медицини Одеського міського управління Головного управління Держпродспожш
служби в Одеській області Єлькіна Надія Д м и т р івн а
________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я т а по батькові)

Процес дроведення заходу (його окремої дії) фіксувався
І

:■;лсрператорсьс р и ш у .

і"

(суб’єктом господарювання)

посадовою особою
•компетентного органу
та/або його
територіального органу

| засобами аудіотехнікй
І засобайи шдеогехніки

ш

засо б ам и а у д іо тех н ік й

засобами відеотехніки

(інвентарний /реєстраційний номер)
(інвентарний /реєстраційний номер)
І 1 і З 3 2 54 7 Г Е
(інвентарний /реєстраційний номер)

І

1іІ

З 3 2 9 І7

(інвентарний /реєстраційний номер)

(у разі, незастосування засобів аудіо-, відіотехніки дяя фіксування процесу здійснення державного контролю (іиепекгуванї

зазначити причину)

N з/п

!
1.1

1,2
1.3

1.4

" 1;5
1.6

■
1.7

1.8

1.9

їл о

2.1

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного контролю (інспектуванні?.)
Відповіді на
Нормативне
Питання щодо дотримання операторами рийку
•обгрунтування
питання
вимог законодавства
так Ні н в Нії
3
4 5
6
2
____ 21........
\
ї. Загальні вимоги до операторів ринку
І
нв
(Частини
!
Потужність має актуальний експлуатаційний
іперша, дев'ятнадцята!
дозвіл
статті 23 ЗУ N 771 і
[Частина перша
і
Потужність має державну реєстрацію
так.
статті 25 ЗУ N 771
нп
Частина восьма
Повідомлення про зміни у СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ, що
■зумовлюють необхідність внесення змін до відо
статті 25 ЗУ N 771
мостей державного реєстру потужностей операто
рів ринку, а також про припинення використання
і
потужності, надсилались територіальному органу
і
протягом 10 робочих днів
нп
Пункт 2 частини
Попередньо виявлені невідповідності усунуто
оператором
ринку " шляхом
корекцій та
першої статті 16 ЗУ
коригувальних дій
N 2042
Систему простежуваності забезпечено
так
Стаття 22 ЗУ N 77 і
Оператор ринку здійснює обіг харчових так
Частина 8 статті 20
ЗУ N 771
продуктів, отриманих з потужностей, шо
пройшли державну реєстрацію або отримали
експлуатаційний дозвіл, та/або використовує такі
'
харчові продукти у виробництві Інших харчових
продуктів
Оператор ринку використовує харчові добавки,
нп
Частина четверта
ароматизатори.
допоміжні
матеріали
для
статті 32 ЗУ N 771
переробки та матеріали, що контактують з
харчовими продуктами, зареєстровані відповідно
до Закону-''України "Про основні принципи та
вимога"1до : безпечності та якості харчових
продуктів"
Вимоги до обігу об’єктів санітарних заходів так
Частини
дотримуються •
перша, друга статті
37 ЗУ N 771
Оператор ринку повідомляє компетентний орган
нп
Підпункт 3 частини
про- всі випадки вилучення/відкликання ним з
другої статті 20 ЗУ
N 771
обігу
потенційно
небезпечних
харчових
продуктів
нп
Частина друга статті
Потужності з виробництва харчових продуктів
призначених
для
експорту
з
України
26 ЗУ N 771
відповідають вимогам країни призначення
:2. Загальні вимоги до операторів ринку, які здійсшоють первинне виробництво
Оператор" ринку здійснює заходи з управлінню
ГГунгг І частини
інп
небезпечними факторами, характерними дл>
першої статті 40 ЗУ
У 771
харчових продуктів, та способами поводження
ними
під
час
здійснення
первинного
виробництва, перевезення, зберігання та іншого
поводження .,з первинною продукцією в місці ї
виробництва ‘ та. перевезення 'живих тварин, ?
також для захисту здоров'я людей

іОператор ринку здійснює заходи із забезпечення
дорового стану рослин та тварин, які мають
шлив на здоров'я людини, включаючи виконання
їланів державного моніторингу та контролю
юонозів та їх збудників
Іотужності для виробництва та/або обігу
тернинко? продукції та супутніх дій, включаючи
іотужності для зберігання та приготування
іормїв, підтримуються у чистоті шляхом
дащення, миття та дезінфекції
Г)бладнання, інвентар і транспортні засоби
іідтримуються у чистоті шляхом чищення, миття
Шдезінфекції
Належний рівень чистоти тварин, які підлягають
забою,
та
за
потреби
тварин,
які
використовуються для виробництва харчових
продуктів, забезпечено
гІ.а'потужностях використовується вода питна або
вода чиста для запобігання забрудненню

ТІЇ

2.7. . До' виробництва та/або здійснення обігу7харчових
продуктів допускається персонал, стан здоров'я
якого не становить загрози безпечності харчових
продуктів 5та який пройшов обов'язковий
медичний огляд і навчання {підготовку), що має
бути документально підтверджено
2.8 Здійснюються ефективні заходи щодо боротьби зі
шкідниками
4
.
2.9 Відходи. і небезпечні речовини зберігаються та
вивозяться (направляються) у максимально
безпечний спосіб
.
і ;".: -V ’ 4*
і- ",
.2 ?5 Н •

нп

2.2

2.3
.

2.4

2.5

.

2.6

і

І
і

Іункт 1 частини
другої стаггі'40 З і
N771

вп

на

нп

Ні.

:: 0

Іункт 2 частини
тругої статті 40 ЗУ
4(771
Іункт 3 частини
тругої статті 40 ЗУ
N 77 І
(Іункт 4 частини
другої статті 40 ЗУ
N771
Пункт 5 частини
другої статті 40 ЗУ
N77!

нп

Пункт б частини
другої статті 40 ЗУ
N77 я
нн Пункт 7 частини
другої статті 40 ЗУ
N 771, пункт 1
частини першої
статті 20 ЗУ N 287
нп . Пункт 8 частини
другої статті 40 ЗУ
N771
Пункт 9 частини
нл
другої статті 40 ЗУ
N 77 ї
Пункт 10 частини
нп
другої статті 40 ЗУ
N 771
нп
Частина третя етап
40 ЗУ N 771

2.10 Компетентний ' орган
повідомляється
пре
підозрілі спалахи хвороб, пов'язані з появою
нових тварин •
2.14 результати досліджень (випробувань) зразків ■
використовуються для вдосконалення управління
[небезпечними факторами
2.12 (Ветеринарні препарати та кормові добавки
використовуються’ відповідно
до
вимог
законодавства
2.13 Здійснюють дії, визначені законодавством, те
використовують
засоби
захисту
росли:відповідно до вимог законодавства
2.14 Оператор' ринку запровадив усі необхідні
коригувальні дії в разі отримання інформації пре
невідповідності
потужностей
вимога*
законодавства, виявлені під час здійсненні
державного контролю
-

іункт 2 частини
гіершої статті 40 3
4 771

нп

Частина четверта0
статті 40 ЗУ N 771

нп

(Пункт І частини

..;

2.І5 Записи- про

заходи, ’ що

вживаються

дш

і

яправління небезпечними факторами, наявні,
вдуться та зберігаються протягом трьох місяців
закінчення кінцево? дати продажу
І псля
гартового продукту, нанесеної на маркуванні
2.16 Цнформація щодо загальних вимог до операторів
зинку, які здійснюють первинне виробництво та
їє д є н н я записів щодо забезпечення безпечності
сарчових продуктів, надається на запит
компетентного органу або операторів ринку, які
. 1отримують первинну продукцію
2.17 Записи щодо виду та походження кормів наявні
га ведуться
■■
' 2.18 - Записи' щодо ветеринарних препаратів для
тварин, дати їх застосування, часу очікування,
після якого дозволяється використання тварини
га/або' ;■ харчових
' продуктів
тваринного
походження, наявні та ведуться
2.19 Записи щодо наявності хвороб тварин, які можуть
вплинути' .на безпечність харчових продуктів,
/ •{\ наявні га 'ведуться
2.20 Записи
щодо - результатів
досліджень
(випробувань) зразків, отриманих від тварин, або
інших ■зразків, відібраних із діагностичною
метою,'наявні та ведуться
2.21 . Записи:' щодо даних -стосовно проведення
перевірок1 тварин та/або харчових продуктів
наявні та ведуться
2.22 Записи щодо використання засобів захисту
рослин наявні та ведуться

.....

1

^
гятої статті 40 ї
?1

Іункт 2 частини
статті 40 3
т

і гятої

1
і

..і
нл |Пункт 1 частини
постої статті 40 3
N'771
нп |Пункт 2 частини
шостої статті 40 3
її 771
1

нп

нп

нп

нп

Пункт 3 частини
шостої статті 40 3'
ЇЇ 771
Іункт 4 частини
шостої статті 40 ЗІ
N771
Пункт 5 частини
шостої статті 40 3 >
N 771
Пункт І частини
сьомої статті 40 ЗУ
її 771
Пункт 2 частини
сьомої статті 40 ЗУ
N771

2,23 Записи щодо наявності шкідливих організмів чи
нп
хвороб, . що ї" можуть вплинути на безпечність
харчових продуктів рослинного походження,
наявні та ведуться ■
2,24 Записи щодо результатів відповідних досліджень
Пункт 3 частини
нп
(випробувань) зразків рослин або шших зразків
сьомої сталі 40 '3'У
наявні та ведуться
N771
2,25 Вимоги >щодо виробництва сирого молока та/або
нп
Частина перша
Молозива^ 'стану здоров'я тварин та використання
статті 40 ЗУ N 2042
ветеринарних препаратів дотримуються
2.26 Процедури періодичної перевірки сирого молока
нп
Частина четверта
ДЛЯ ’
" визначення
рівня
загального
статті 40 ЗУ N 2042
бактеріологічного забруднення та/або кількості
соматичнйх’-клїган розроблено та впроваджено
3. Гігієнічні вимоги до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчо &т
продуктів
3.1 Потужність підтримується в чистому та робочом}
нп
Пункт і частини
стані
першої статті 41 ЗУ
N771
і

;
І

__

-■: .' ‘•: ' •V■■ ' ■= '

3.2 Потужність спланована, сконструйована тг
•розміщена так, що забезпечуються її належне

нп

Пункт- 2 частини
першої статті 41. ЗУ

4 771
/тримання.
чищення
та/або
дезінфекція,
і
запобігання
або
мінімізація
будь-якого
забруднення, а також здійснення заходів,
необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, у
гему числі заходів Із боротьби зі шкідниками,
запобігання накопиченню бруду, контакту з
токсичними
речовинами
та
матеріалами,
забрудненню харчових продуктів, підтримання
:необхідних температурних режимів
Пункт 3 частині
нп
3.3 і1Потужність має належну природну або механічну
тершої статті 41
вентиляцію. Система вентиляції сконструйована
4 771
гак, що механічний потік повітря із забрудненої
зони
не
потрапляє
до
чистої
зони;
безперешкодний доступ до фільтрів та інших
частин, які необхідно чистити або замінювати,
забезпечено
Лункт 4 частин»
3.4 Потужність забезпечена належним природним!
нп
першої статті 41
га/або 'штучним освітленням, необхідним для
М771
виробництва
та/або
зберігання
харчових
продуктів’
Пункт 5 частини
нп
3.5 Підлога має достатню дренажну систему,
пертої статті 41
конструкція якої запобігає ризику забруднення. У
N771
разі / вїдвдритих та/або частково відкритих
дренажних каналах рух відходів здійснюється з
чистої до забрудненої зони
4. Гіг єнічні вимоги до приміщень, де обробляються або. переробляються харчові продук
Пункт 1 частини
нп
4.1 Для стін та підлоги приміщень використовуються
першої, частина
непроникаючі, непоглинаючі, нетоксичні та
друга статті 42 3'
придатні до миття матеріали або інші матеріали,
771
які ’ забезпечують
можливість дотримання
належного рівня гігієнічних вимог до харчових
продуктів, включаючи захист від забруднення,
під-час'операцій із харчовими продуктами та між
такими
операціями.
Примітка. У разі, якщо харчові продукти знаходяться в
приміщеннях для набуття ними притаманних їм
традиційних. характеристик, (для традиційних харчових
продуктів), стіни та підлога таких приміщень можуть не
відповідати 'вимогам щодо' властивостей матеріалів, з яких
вони мають
бути зроблені (непроникненшг ТЕ
непоглинання)

4.2

Стеля (або,- якщо її немає, внутрішня поверхня
даху) •та- верхні--кріплення побудовано так, щоб
запобігати накопиченню бруду, утворенню
небажаної:.-плісняви і відпаданню часто»
конструкції, зменшенню конденсату. Висота стел
є гналежною для здійснення операцій. Поверхня
стелі
гладка

нп

Пункт 2 частини
першої, частина
друга статті 42 3
77!
•з

Примітка, У разі, якщо харчові продукти знаходяться ї
гфимішеннях для набуття ними притаманних '&
гаадаційню;. характеристик (для традиційних харчові»
продуктів), стелі таких приміщень можуть не відповідай
вимогам-щодо властивостей матеріалів, з яких вони макга
бути зроблені (непроникнення та непоглинанкя)

4.3

В1кн%. та інші отвори побудовано так, що(
запобігати накопиченню бруду. Вікна, ще

нп

(Пункт 3 частини
(першої статті 42

4 771
відкриваються назовні, у разі потреби обладнано
ісіткою від комах, що легко знімається для
шщення. Вікна, відкривання яких може
тризвести до забруднення, під час виробництва
зачинені
НП Іункт 4 частини
4.4 Поверхня дверей гладка та зроблена з
іершої статті 4л
гіепоглинаючих вологу матеріалів. Двері легко
Ч
771
чистяться та у разі потреби дезінфікуються
ЕП Іункт 5 частини
4.5 Усі поверхні (включно з поверхнею обладнання),
іершої статті 42
цо контактують з харчовими продуктами,
4 77 і
утримуються у нешшкоджеяому стані, легко
чистяться, у разі потреби дезінфікуються,
зроблені з гладких, нержавіючих, нетоксичних,
придатних до миття матеріалів
4.6 Залежно від типу, розміру та виду діяльності на
НП Пункт 6 частини
тершої статті 42;1
потужності наявні приміщення для' чищення,
.‘4 771
дезінфекції і зберігання робочих інструментів та
обладнання, -які виготовлені з нержавіючих
матеріалів, легко чистяться, забезпечені гарячою
та холодною водою
5. Г ігієнічні вимоги до рухомих та/або тимчасових потужносте: і (палатки, кіоски, ирилавь
’•- :
•
рухомі транспортні засоби для торг» ІЛІ)
5.І Потужність утримується, в чистоті та належному
нп Пункт і частини •
першої статті 43 3
стані ' ■•••'." ■ ;:
4 771
5.2 Захист: від будь-якого ризику забруднення,
нп
Лункт 2 частини
зокрема від шкідників та гризунів, забезпечено
першої статті 43 3"
N771
5.3 Потужність обладнано засобами для підтримання
нп Лункт 3 частини
належної особистої гігієни
першої статті 43 35
N771
5.4 Поверхні (включаючи поверхню обладнань), що
нп
Лункт 4 частини •
контактують
з’- харчовими
продуктами,
першої статті 43 35
N771
утримуються у непошкодженому стані, легко
чистяться та'дезінфікуються, зроблені з гладких,
л : нержавіючих) нетоксичних, придатних до миття
матеріалів"'•••“ ■■■■1
5.5. Потужність
нп
забезпечено
гарячою
та/або
Пункт 5 частини
холодною питною водою у необхідній кількості
першої статті '43 ЗУ
N771
.5.6 Належні засоби для гігієнічного зберігання
нп
Пункт б частини
V
небезпечних та/або ' неїстівних речовин те
першої статті 43 ЗУ
N771
відходів (рідких або твердих), а також засоби для
їх .зберігання та подальшого поводження та/абс
відповідний
договір
щодо
їх утилізації
*
(знищення), наявні'
5.7 Належні засоби для підтримання температури
нп
Пункт 7 частини
'
необхідної для зберігання харчових продуктів,, те
першої статті 43- ЗУ
її контролю наявні
N771
5.8 Забезпечено4 розміщення харчових продуктів у
нп
Пункт а частини
•
гікйй спосіб, щоб максимально знизити ризик Ь
першої статті 43 ЗУ
Забруднення
І
N771
6. Гігієнічні вимоги до транспортних засоб в.
! 6.1 Транспортні засоби та/або контейнери, що
нп. Пункт 1 частини

івикористовуються для перевезення ■ харчових
5їродукгів, чисті, утримуються у належному стані,
.ідо забезпечує захист харчових продуктів від
>абрудкення, та мають таку конструкцію, що
забезпечує результативне чищення
та/або
дезінфекцію
6.2 Гранспортні засоби та/або контейнери не
зикористовуюїься для перевезення нехарчових
продуктів, якщо д е може призвести до
забруднення
харчового
продукту,
для
перевезення
якого
вони
можуть
потім
застосовуватися
63 У разі одночасного використання транспортних
засобів та/або контейнерів для перевезення
харчових та нехарчових продуктів або у разі
одночасного перевезення різних харчових
продуктів забезпечено таке розділення продуктів.

тершої статті 44 3
і4 771
»
нп

Іункт 2 частини
тершої статті 44 37
4 771

нп

!Пункт 3 частини
першої статті 44 З У
N 771

;

Пункт 3 частини
Кї;
Для уникнення ризику забруднення забезпечено
першої статті 44 ЗУ
результативне
очищення
зазначених
N 771
гранспортйих засобів та/або контейнерів перед
кожним-наступним завантаженням
НП Пункт 4 частини
6.5 Перевезення, рідких, гранульованих, порошкових
першої статті 44 ЗУ
харчових - 'продуктів здійснюється в ємностях
N
771
та/або контейнерах/танкерах, передбачених, для
перевезення тільки харчових продуктів
6,6 Ємності
НП Пункт 4 частини
та/або
хоотейнери/танкери,
які
першої статті 44 ЗУ
використовуються для перевезення рідких,
{N771
гранульованих, порошкових харчових продуктів,
чітко промарковані державною мовою, що вказує
на-їх використання виключно для перевезення
харчових продуктів, або мають маркування
“тільки для харчових продуктів”
. 6,7 Харчові: продукти розміщуються у транспортних
НП Пункт 5 частини
першої статті 44 ЗУ
засобах та/або контейнерах у такий спосіб, щоб
М 771
мінімізувати- ризик їх забруднення
7. П гієнічні вимоги до обладнання та Інвентарю, з якими контактують харчові продукти
7.1 Обладнання та інвентар чисті та у разі потреби
На Пункт 1 частини
{першої статті 45 ЗУ
продезінфіковані. Чищення та дезінфекція
[N771
здійснюються у.такий спосіб, щоб забезпечити
захист від появи ризику забруднення
7.2 Обладнання та інвентар виготовлені з матеріаліг
НП Пункт 2 частини
першої статті 45 ЗУ
та утримуються у належному стані та умовах, ще
N77!
зменшують ризик забруднення та дають змогу
проводити їх чищення та дезінфекцію (крім тарр
га упаковки, що не повертається оператору
і.
ірикку) -' ‘
нп
Пункт 3 частини
7.3 {Обладнання та" інвентар розміщено у такиі?
першої статті 45 ЗУ
спосіб,
що
;
дозволяє'чищення
обладнання
та
і
:
и.
М771
навколишньої території
7.4 Обладнання:
нп Частина друга статті
калібровано
відповідно
де
45 ЗУ N771
законодавства
7.5 та У -разі'використання хімічних засобів з метою
нп- Частина третя статті
45 ЗУ N 77!
Запобігання корозії обладнання та контейнері!
і
6.4

опис
виявлених порушень
За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
О відсутність порушень вимог законодавства
□2 наявність порушень вимог законодавства
У з. л

Опис фактичних обставин та відповідних доказів
(письмових, речових, електронних або інших), що
підтверджують наявність порушення вимог
законодавства

Вимоги законодавства, які
було порушено, із
зазначенням відповідних,
статей (частин, пунктів,
абзаців тошо)
і
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