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Паспорт 

харчоблоку освітнього закладу

1.1. Адреса, телефон: пр. Березовий, 28, м. Суми, 40019, тел./факс: (0542) ( 
02-84, E-mail: ssogi@ukr.net

1.2. Прізвище директора закладу освіти: І.О. Пєсоцька

1.3. Прізвище медичного працівника: Т.В. Андріянова (лікар-педіатр),
Н.Я. Гайдаш (сестра медична з дієтичного харчування)

1.4. Тип закладу: гімназія-інтернат

1.5. Проектна потужність закладу: 300 дітей

1.6. Фактична наповненість: 298 дітей

2. Організація харчування учнів, графік та умови харчування: харчуван 
організовано до чинного законодавства, 5-ти разове,
Перший сніданок
7.50-8.20
Другий сніданок
10.10-10.25 І зміна
11.10-11.25 II зміна
Обід
14.00-14.20 І зміна
15.05-15.25 II зміна
Перша вечеря
18.00-18.20 І зміна
18.30-18.50’ II зміна
Друга вечеря
20.50-21.00
Наявність договору на обслуговування їдальні, укомплектованість кадрами: 
кадрами укомплектовані:

Рахматоль Лариса Володимирівна - шеф-кухар
Радченко Тетяна Володимирівна - комірник
Завальна Наталія Іванівна - кухар
Глушко Любов Петрівна - кухар
Співак Людмила Петрівна
Рекуненко Ніна Сергіївна - кухонний робітник
Голенкова Наталія Анатоліївна - кухонний робітник
Чупріна Галина Анатоліївна - кухонний робітник
Арехова Ольга Миколаївна - кухонний робітник
Гайдаш Ніна Яківна - медична сестра з дієтичного харчування
Ковальчук Надія Миколаївна - гіпибипальнипя хяпчпбппк^
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Мовчан Світлана Вікторівна - прибиральниця харчоблоку 
Лудченко Надія Володимирівна - прибиральниця харчоблоку

2.1. Кількість посадкових місць - 250, площа на посадкове місце -  0,72 м2

2.2. Кількість дітей у закладі освіти: 298, кількість дітей що харчуються 298,
з них отримують гаряче харчування (зазначити кількість прийомів їжі та їх 
графік) -  298 дітей, 5-ти разове.
Перший сніданок
7.50-8.20
Другий сніданок
10.10-10.25 І зміна
11.10-11.25 II зміна
Обід
14.00-14.20 І зміна
15.05-15.25 II зміна
Перша вечеря
18.00-18.20 І зміна
18.30-18.50 II зміна
Друга вечеря
20.50-21.00
Користуються буфетною продукцією: нг

2.3. Харчоблок власний/ орендований: власний.

2.4. Реєстраційний номер оператора ринку харчових продуктів: г-ЦА-18-19-28 
(наказ від 19.07.2016 №51 «Про затвердження рішення щодо здійснення 
державної реєстрації потужності та присвоєний їй особистий реєстраційний 
номер»).

3.Спосіб організації харчування

ТАК/НІ
Назва, адреса розташування, 
код ЄДРПОУ, № оператора 

ринку
Харчоблок (власне 
виробництво на 
сировині)

так пр. Березовий, 28, м. Суми, 
40019,
тел./факс: (0542) 63-02-84, 
E-mail: ssogi(a)ukr.net 
Код СДРПОУ 33724309

Привозне харчування, 
напівфабрикати

ні -

Буфет-роздаткова ні -

Буфет ні Т

Приміщення для 
прийому їжі

так -



Інші форми організації 
харчування

ні -

Відсутнє все 
вищенаведене

- -

Впровадження процедур заснованих на принципах НАССР (так/ні, короткий 
опис): так (наказ від 28.12.2020 № 77-АГЧ «Про затвердження документації на 
впровадження системи НАССР», створена група безпечності НАССР.

4.Забезпечення організації виробництва на харчоблоці:

4.1. Тип приміщення харчоблоку: спец побудоване

•4.2. Відповідність приміщення:

• Стеля і підвісні елементи (трубопроводи, кабелі, лампи) спроектовані і
змонтовані так, що мінімізує накопичення__бруду, відшарування фарби,
утворення конденсату та ріст плісняви, легко прибираються та запобігають 
забрудненню харчових продуктів. Виготовлена із водостійких матеріалів.

• Стіни - спроектовані та побудовані відповідно до вимог чинного законодавс тва, 
поверхні стін в належному стані та виготовлені із водостійких матеріалів, легко 
прибираються, миються та дезінфікуються.

• Вікна та вентиляційні отвори спроектовані так, що запобігає накопиченню 
бруду, захищені сітками проти комах. Виготовлені із водостійких матеріалів.

• Двері - без тріщин, відшарування фарби та корозії, легко миються та 
дезінфікуються. Зовнішні двері, через які можна потрапити в зону поводження з 
харчовими продуктами, спроектовані таким чином, що запобігає проникненню 
шкідників у приміщення. Ці двері, а також двері, які використовуються для 
розділення виробничих приміщень, за можливості закриті та обладнані 
пристроями для самовільного закривання. Виготовлені із водостійких матеріалів.

• Підлога - відповідає вимогам виробництва (механічним навантаженням, 
температурним режимам, обробці мийними засобами), легко прибирається, 
миється і дезінфікується, сприяє видаленню вологи (відсутні вибоїн, трапи для 
достатнього стоку води). Виготовлена із водостійких матеріалів.

• Контактні поверхні - відповідають вимогам виробництва (механічним 
навантаженням, температурним режимам, обробці мийними засобами), легко 
прибираються, миються і дезінфікуються, сприяють видаленню вологи (за 
потреби). Стелажі виготовлені із водостійких матеріалів, відповідають 
механічним навантаженням, температурним режимам, обробці мийними 
засобами (потребують модернізації).



4.3. Забезпечення питною водою, яка відповідає гігієнічним вимогам, 
забезпечення:забезпечені

холодною проточною (джерело, періодичність лабораторного контролю, 
результати): централізоване, один раз на рік (протокол №388, від 20.08.2019), 
відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10;

гарячою проточною водою: централізоване, локальні водонагрівачі
(електроводонагрівач ЕКО-2), підігрів (електрокотел).

4.4. Стан водопровідної мережі, водорозподільних пристроїв, наявність 
аварійних ситуацій (дата): задовільний, аварійні ситуації відсутні.

4.5. Стан каналізаційної мережі, сантехнічних пристроїв, санітарних вузлів: 
задовільний.

4.6. Стан вентиляційної мережі: задовільний (поточний ремонт у 2015 році), 
потребує модернізації.

4.7. Відповідність освітлювального обладнання: відповідає вимогам чинного 
законодавства.

4.8. Наявність необхідних виробничих та допоміжних, складських приміщень, 
овочесховища (перелічити) та їх стан:

обідній зал -  стан задовільний (капітальний ремонт 2010 рік) 
варочний цех -  стан задовільний
ділянка первинної обробки (овочевий цех) -  стан задовільний
м'ясна та рибна ділянка -  стан задовільний (потребує поточного ремонту із
застосуванням сучасних будматеріалів)
ділянка борошняних виробів та ділянка нарізання хліба -  стан задовільний 
(потребує поточного ремонту із застосуванням сучасних будматеріалів) 
овочесховище -  стан задовільний 
склад сухих продуктів -  стан задовільний
гардерогіна для персоналу -  стан задовільний (потребує поточного ремонту із 
застосуванням сучасних будматеріалів)
розвантажувальна і тарна (для прийому товару) -  стан задовільний (поточний 
ремонт 2020 року)
коридор -  стан задовільний (потребує поточного ремонту із застосуванням 
сучасних будматеріалів)
мийні цехи -  стан задовільний (капітальний ремонт 2018 рік)

4.9. Достатня кількість та відповідність:

• кухонного та столового посуду: достатньо, відповідає вимогам, наявні 
сертифікати



• промаркованого розробного інвентаря: достатньо, відповідає вимогам, ная 
сертифікати

• притирального інвентаря та місць його зберігання: достатньо, відпові; 
вимогам

4.10. Перелік дезінфікуючих, миючих засобів та антисептиків, наявніс 
документів, що підтверджують їх реєстрацію в Україні та можливіс 
застосування в дитячих закладах згідно Регламенту та Методичних вказів 
МОЗ: дезинфікуючий засіб -  Септомакс, партія №2 від 03.2020, теру 
придатності 3 роки, миючий засіб -- білизна посуд, партія №2007283 від 07.20. 
термін зберігання 2 роки, засіб для чищення труб та каналізації -  білиз 
трубоочисник, партія №1912261 від 12.2019, термін зберігання 2 роки, бланід 
софт (рідке мило), партія №2009093 від 09.2020, термін зберігання 36 місяці 

АХД 2000 експрес, партія №2012104-3 від 12,2020, термін зберігання 3 рок 
білизна анти жир, партія №2007272 від 07.2020, термін зберігання 2 роки, білизі 
поверхня (для миття всіх видів поверхонь), партія №2007072 від 07.2020, терм 
зберігання 2 роки.

4.11 .Достатність, відповідність та перелік технологічного обладнання, його ста 
види контролю роботи, в т. ч. документального:

Технологічне обладнання Кількість
/шт

Стан Вид контролю Приміть

посудомиюча машина для 
кухонного посуду

1 задовільний щоденний 
огляд перед 
початком роботи 
Договір про 
експлуатаційне,  
технічне 
обслуговування 
електрообладнан 
ня
№  1/21П
від 12.02.2021
ведеться Журнал
технічного
обстеження та
ремонту

електроплити 4 задовільний
електрокотли 2 задовільний

електром'ясорубка 2 задовільний
універсальний привід 1 задовільний

картоплечистка 1 задовільний

хліборізка 1 задовільний
електросковорода 2 задовільний

жарочна шафа 2 задовільний

тістомісильна машина 1 задовільний

пароварка 1 задовільний

овочерізка 1 задовільний

. ваги 10 задовільний повірка. Акт 
№1210067 
від 09.03.2021

4.12. Достатність, відповідність та перелік холодильного обладнання, його стан 
види контролю роботи, в т. ч. документального:

Технологічне обладнання Кількість Стан Вид контролю Примітка



/шт
промислові  холодильні  камери 
№  1. №2

2 задовільний ведеться

Журнал
холодильного
обладнання

№2 потреб) 

капітальної" 
ремонту

морозильний лар 2 задовільний
холодильна шафа 1 задовільний

4.13. Забезпечення технологічного процесу приготування страв згідно 
картотеки, бракераж продукції: забезпечено.

4.14. Дотримання поточності технологічних процесів приготування страв: 
дотримується.

4.15. Дотримання вимог до гігієни персоналу, який працює в зоні поводження з 
харчовими продуктами:

- відповідність кваліфікаційним вимогам: відповідає;
- систематичне проведення навчання персоналу (підтверджуючі 

документи): останнє навчання -  січень 2021 року, наступне -  січень 2022 
року;

- повнота та вчасність проходження медичних оглядів -  відповідає вимогам;
- наявність журналу здоров’я (щоденний допуск до роботи), ким 

здійснюється: наявний, медична сестра з дієтичного харчування;
- забезпечення спецодягом і спецвзуттям, засобами гігієни: забезпечені;
- наявність інструктивних матеріалів (інструкції, пам’ятки, правила,

методичні рекомендації тощо): наявні відповідно до чинного
законодавства.

4.16. Наявність переліку постачальників та інформації про постачальника 
(реєстраційний номер оператора ринку, наявність експлуатаційного дозволу, 
тощо): наявний.

Постачальник Реєстраційні дані
ТОВ «Сумська Продуктова 
Компанія»
Код 41589304
40007, м.Суми, вул. Промислова, 
буд.2
Телефон :+3 8(067)568-59-89

Реєстраційний номер потужності 
г -и А -18-19-2411
Експлуатаційний дозвіл а-1ІА-18-19- 
116 ХУІ-БР
Реєстраційний номер потужності(ТОВ 
Адонай 2016): а-ІІА-16-15-08-ІХ-РР 
Експлуатаційний дозвіл(ТОВ 
«Лубенський молочний завод»): 12-28- 
24 МР
Експлуатаційний дозвіл(ТОВ 
«Молочний дім»): 04-30-09 МР

ФОП Оломпієв Олександр
Миколайович
Код 3215814315

Реєстраційний номер потужності 
г-ПА-18-19-691



40000, м.Суми, вул.Гагаріна, буд.20 
кв.35
Телефон :+3 8(066)055-75-05
ФОН Коваленко Наталія
Володимирівна
Код 2713305125
40000, м.Суми, вул.Дмитра багалія, 
6
Телефон :+3 8(050)948-3 8-02

Реєстраційний номер потужності 
г-иА-18-19-147
Реєстраційний номер потужності 
(ФОГІ Коваленко С.М.): а-ІІА-18-19- 
123-ІІ-СР; ХУІ-РР-БР-РБ 
Експлуатаційний дозвіл (ФОП 
Коваленко С.М.): 18-19-51 Мї

ТОВ «Сумська Паляниця»
Код 36572867
49600, м.Дніпро, вул. Д.Галицького, 
2А, кім.37
Телефон:(0542)61 -00-35, 
+38(0542)270-08-35

Реєстраційний номер потужності 
г -иА-18-19-175

ФОГ1 Ведмедь Ніна Михайлівна 
Код 2379715346
40002, м.Суми, вул.Роменська, 96 
Телефон: +38(097)269-16-29

Реєстраційний номер потужності 
г-иА-18- 19-694Ф

4.17. Наявність супровідних документів на харчові продукти та сировину: наявні.

4.18. Надавай послуг з транспортування продукції (реєстраційний номер 
оператора ринку), забезпечення дотримання вимог до транспортних засобів та 
умов транспортування; внутрішній контроль за якістю транспортування 
харчових продуктів:

Постачальник Вид продукції Транспорт Реєстраційний номер оператора 
ринку

ТОВ «Сумська 
Продуктова Компанія»

Молоко
пастеризоване.
масло
вершкове,
молочні
продукти різні,
сир

ВМ1162СІ
ВМ1164СІ

Реєстраційний номер 
потужності 
г - и А - 1 8-19-2411

ФОП Оломпієв
Олександр
Миколайович

Овочі, фрукти. ВМ8635ВТ Реєстраційний номер 
потужності  
г -и А -1 8-19-691

O Q n  Коваленко 
Наталія Володимирівна

М'ясо,  риба. ВМ7313ВВ Реєстраційний номер 
потужності  
г-ЦІА-18-19-147

j ТОВ «Сумська 
і Паляниця»

L

Хліб. АМ7881СВ
АМ7882СВ
АМ7883СВ
ВМ2743ВН
ВМ4405ВІ
ВМ4407ВІ
ВМ2044В1
ВМ5649ВК

Реєстраційний номер 
потужності  
г -иА -18-19-175



ФОП Ведмедь Ніна Яйце куряче, ВМ8635ВТ Реєстраційний номер
Михайлівна вироби потужності

борошномельн r -U A -18-19-694
ої
промисловості,
макаронні ,

вироби,
заправки та
спеції, олія
рафінована,
напої(чай ,
какао. Напій

. . розчинний
злаковий).
цукор.

4.19. Ведення документації харчоблоку: ведеться відповідно до чинного 
законодавства.

4.20. Відповідність поводження з відходами: відповідно до вимог чинного 
законодавства (наказ від 08.01.2019 №3-АГЧ «Про реалізацію відходів 
харчування з їдальні», договір ЮО-В 1/108 від 05.02.2021 «Про надання 
комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів».

4.21. Організація «питного режиму» в закладі: організований (бутильована вода), 
сертифікат наявний.

4.22. Виконання норм харчування відповідно ПКМУ № 1591 (за основними 
харчовими продуктами) -  виконуються на 100%.

4.22. Наявність програм лабораторного контролю, оцінка результатів 
лабораторних досліджень, належне зберігання «добових проб»: лабораторний 
моніторинг проводиться (один раз на квартал), останній моніторинг 25.02.2020, 
добові норми належно зберігаються.

4.23. Задокументовані процедури прибирання, миття і дезінфекції, заходи з 
запобігання проникнення шкідників (дезінсекція, дератизація): задокументовані 
процедури миття, дезінфекції, дератизації (графіки, інструкції, Журнал обліку, 
розроблені заходи, щодо проникнення шкідників на територію потужності, 
Журнал контролю пасток для гризунів, ведеться моніторинг якості процедур 
прибирання, миття та дезінфекції.

4.24. Належне зберігання та облік токсичних речовин, в т.ч. деззасобів: 
відповідно до вимог чинного законодавства.

4.25.Наявність аптечки невідкладної допомоги: наявна.

5. Виявлені невідповідності: не впроваджена система управління безпечністю 
харчових продуктів (НАССР), приміщення харчоблоку потребують поточного



ремонту із застосуванням сучасних будматеріалів, потребує поновлення 
кухонний, обробний інвентар та технологічне обладнання, відсутній третій 
комплект посуду, спецвзуття.

6. Пропозиції по покращенню роботи харчоблоку, потреба у коштах:

6.1. Провести поточний ремонт із застосуванням сучасних матеріалів: м'ясо- 
рибний цех, мучний цех, роздягалка для персоналу, коридор, приміщення 
холодильної камери №2;
6.2. Замінити (поновити) обладнання: картоплечистка, посудомиюча машина для 
кухонного посуду, електроплити, електрокотли, овочерізка, міксер занурюючий, 
котлетоформувач, конвекційна шафа, шафи для зберігання одягу, стелажі, 
шпилька для гастроємностей.
6.3. Провести модернізацію вентиляційної системи харчоблоку.
6.4. Замінити мийні ванни у овочевому цеху. Поновити мийні ванни для миття 
посуду.
6.5. Провести утеплення будівлі харчоблоку та капітальний ремонт покрівлі.
6.7. Виготовлення пожежної сигналізації для приміщення їдальні.
7. Виконання заходів по усуненню невідповідностей:

№з/п Заходи Термін Потреба у 
коштах, грн

1. Провести ремонт: 
м'ясо-рибний цех 
мучний цех
роздягалка для персоналу 
коридор
холодильної камери №2

до 01.09.2022 року
250 000.00 
300 000.00 
200 000.00 
70 000.00 
50 000.00

0 
4 * . Замінити (поновити) 

обладнання: картоплечистка, 
посудомиюча машина для 
кухонного посуду, 
електроплити, електрокотли, 
овочерізка, міксер 
занурюючий,
котлетоформувач, конвекційна 
шафа, шафи для зберігання 
одягу, стелажі, шпилька для

до 01.09.2021 року 906 800.00

гастроємностей, шафи для 
зберігання

3. Провести капітальний ремонт 
вентиляційної системи 
харчоблоку

до 01.09.2021 року 500 000.00

4. Установити мийні ванни у 
овочевому цеху. Поновити 
мийні ванни для миття посуду

до 01.09.2021 року 20 000.00

5. Провести: до 3 1.12.2022 року



утеплення будівлі харчоблоку 
капітальний ремонт покрівлі

1 200 000.00 
700 000.00

6. ! Виготовлення пожежноїпожежної до 31.12.2021 року 500 000.00
сигналізації для приміщення
їдальні

Потреба у коштах: 3 810 000.00 грн

на 2021 рік -  1 927 680.00 грн 
на 2022 рік -  2 770 000.00 грн

01.03.2021

Помічник лікаря епідеміолога 
відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства 
Сумського міського управління ГУ ДПСС 
в Сумській області

Заступник директора 
з господарської роботи Наталія ЛЕВИЦЬКА

О .Н О В ГО РО Д С ЬК А


