
Держпродспоживслужба
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Балукова, 22, м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, 08133, 

ЄДРПОУ: 40323081, тел. (044) 406-38-13, e-mail: gu@dpssko.gov.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.10.2018 м. Вишневе №  10-01.1-02/ j-X'ß

Враховуючи листи Білоцерківського міського управління Головного управління від 
від 19.10.2018№ 10-14.1.26-01/725 та від 23.10.2018 № 10-14.3.26-01/734 щодо повідомлення 
про госпіталізацію двох людей, яким було встановлено діагноз «Гостра кишкова інфекція», 
на підставі акта від 22.10.2018 № 2256/А, складеного за результатами позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) стосовно додержання суб’єктом господарювання 
ФОП Мілашенко Крістіною Євгеніївною гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими 
продуктами на потужностях пекарні-кондитерської «MARY» (бульвар Олександрійський, 
175, м. Біла Церква, Київська область), а також протоколу випробувань Білоцерківського 
міськрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний 
центр МОЗ України» від 23.10.2018 № 171-190, відповідно якого при проведенні 
лабораторно-інструментальних досліджень об’єктів навколишнього середовища (змивів 
з предметів, посуду та обладнання), відібраних на потужностях з виробництва та обігу 
харчових продуктів (хліба, хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, 
тортів і тістечок нетривалого зберігання, а також напоїв власного виготовлення) вказаного 
закладу, встановлено невідповідності за санітарно -  мікробіологічними показниками, а саме:

- виділено Enterobacter aeroqenes з двох робочих поверхонь, чистого столового посуду, 
столу, ножів, лопатки, підносу та стелажу для зберігання кухонного посуду.

Крім того, відповідно до експертного висновку Білоцерківської міської державної 
лабораторії Держпродспоживслужби від 23.10.2018 № 000733 д.к./18, при дослідженні зразків 
кондитерських виробів, виготовлених на потужностях пекарні-кондитерської «MARY», 
виявлено БГКП (коліформи) в 0,01 г та в 1,0 г) в таких зразках:

- тістечко «Еклер» з ванільним заварним кремом;
- тістечко «Еклер» з шоколадним заварним кремом;
- мерібон з ванільним заварним кремом;
- шокобон з шоколадним заварним кремом;
- равлик з заварним кремом;
- печиво шоколадне «Трюфель»;
- грісіні з в'яленим томатом;
- пиріг з лососем та шпинатом.
Зазначене не відповідає вимогам ДСП 4.4.5.078-2001 (державні санітарні правила 

«Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування», 
затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2001 
№ 139).

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. З ч. 4 ст. 11 та ч. 1 ст. 67 Закону України 
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та Положенням 
про Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Фізичну особу -  підприємця Мілашенко Крістіну Євгеніївну:
1) відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» припинити виробництво та обіг 
харчових продуктів на потужностях з виробництва та обігу харчових продуктів (хліба, 
хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок
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нетривалого зберігання та напоїв власного виготовлення) пекарні-кондитерської «MARY» 
терміном на 10 робочих днів (до 08.11.2018 включно):

2) відповідно до вимог ч. 7 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» та п. 2 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 
застосувати коригувальні дії з метою усунення причин виявлених невідповідностей;

3) інформацію з матеріалами щодо вжитих заходів надати Білоцерківському міському 
управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на 
електронну адресу bila-cerkva@dpssko.gov.ua та в паперовому вигляді до 08 листопада 2018 
року;

4) у разі не усунення з боку ФОП Мілашенко Крістіни Євгеніївни порушень Закону 
України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» до 
08.11.2018 включно, Головне управління звернеться до суду з позовом про зобов’язання 
оператора ринку тимчасово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника Білоцерківському 
міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області 
Вовкотруба В. Г.

Перший заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області, 
головний державний інспектор та 
головний державний ветеринарний інспектор

Розпорядження одержано «_

икола ТІБЕЖ

(прізвище та ініціали керівника (уповноваженої особи) суб’єкта господарювання) (підпис)

Розпорядження надіслано рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням 
про вручення від «____»___________20___ року.
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