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ABSTRACT 

Volume:168 pp., 41 tables, 3 figures, 68 references, 3 appendices, 5 drawings. 

The object of research is the technology of production of white hearth bread. 

The subject of the study is the scheme of technological expertise on certain 

indicators of safety of production of white hearth bread. 

The purpose of the qualification work is to develop measures of technological 

expertise on certain indicators of safety of production of white hearth bread for the 

market operator PJSC "Shostka Bakery" 

The bakery industry is characterized, the range of products is given, white hearth 

bread is characterized, the main and auxiliary raw materials, auxiliary materials are 

characterized, energy calculations of electricity consumption, water consumption and 

wastewater volume, steam and cold consumption are made, separate technological 

measures are developed. safety, characterized measures of technological expertise, 

characterized waste, wastewater and emissions into the atmosphere. 

The scheme of chemical-technical and microbiological control at PJSC "Shostka 

bakery" is developed 

Key words: white hearth bread, organoleptic indicators, physical and chemical 

indicators, safety management system, development of technological examination 

measures. 
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ВСТУП 

Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування для більшості 

населення України. Потреба в них притаманна людям будь-якого соціального 

статусу і за будь-якого рівня доходів. Хлібопекарська галузь покликана 

забезпечувати споживачів країни цими життєво значущими продуктами 

харчування в необхідних обсягах, асортименті та якості. 

Розвиток хлібопекарської промисловості здійснюється на базі 

впровадження нової техніки, прогресивної технології, збільшення вироблення 

хліба і булочних виробів з різними добавками, підвищують 

їх біологічну цінність і якість. 

Конкуренція на ринку хлібопекарських виробів в Україні доволі 

інтенсивна й основна боротьба ведеться між великими хлібозаводами і міні-

пекарнями. Особливістю ринку хліба є його локальний характер через певний 

нетривалий термін зберігання продукції. Тому, основна увага зосереджується на 

підприємствах які обслуговують певний регіон. Велика кількість наукових праць 

присвячено проведенню різнобічного аналізу в суміжних питаннях, що надає 

можливість формування операційної класифікації хлібної продукції 

підприємств. Відсутність операційної класифікації хлібної продукції зумовлює 

необхідність і актуальність дослідження. 

Метою кваліфікаційної роботи є удосконалення системи управління 

безпечністю для хліба білого подового та його удосконалення на ПрАТ 

«Шосткинський хлібокомбінат». 

Об’єктом кваліфікаційної роботи є технологія виробництва хліба білого 

подового. 

Предметом дослідження є система управління безпечністю виробництва 

хліба білого подового на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат». 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– охарактеризувати хлібопекарську галузь харчової промисловості; 

– навести досвід впровадження НАССР (СМЯ) у хлібопекарській галузі; 
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– охарактеризувати режими роботи цеху (відділення, дільниці) ПрАТ 

«Шосткинський хлібокомбінат»  

– описати технологічні та апаратурно-технологічні  схеми для виготовлення 

хліба білого подового; 

– охарактеризувати готову продукцію, сировину, основні та допоміжні 

матеріали; 

– розрахувати вихідні дані до технологічних розрахунків; 

– навести розрахунки витрат основних і допоміжних матеріалів; 

– розрахувати енергетичні розрахунки; 

– охарактеризувати технологічне та допоміжне обладнання з врахуванням 

вимог щодо його безпечності для виготовлення хліба білого подового; 

– навести розрахунки площ виробничих і складських приміщень та 

компонування обладнання; 

– охарактеризувати існуючу СУБХП при виробництві хліба білого подового; 

– провести удосконалення системи управління безпечністю виробництва 

хліба білого подового для оператору ринку ПрАТ «Шосткинський 

хлібокомбінат»; 

– висвітлити основні заходи хіміко-технологічного та мікробіологічного 

контролю виробництва для хліба білого подового; 

– охарактеризувати охорону довкілля; 

– висвітлити заходи щодо охорони довкілля; 

– охарактеризувати охорону праці. 
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РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

1.1.Характеристика хлібопекарської галузі 

Хлібопекарна галузь України є однією з основних галузей харчової 

промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних 

процесів, асортиментом спроможна забезпечити населення різними видами 

хлібних виробів, що має важливе значення для підтримки соціальної стабільності 

в суспільстві. 

Першорядне значення має виготовлення конкурентноздатної продукції, 

виробництво якої можуть забезпечити прогресивні ресурсозберігаючі технології. 

Галузь розвивається на основі створення і впровадження прогресивних 

технологій, нової техніки, використання резервів виробництва і наукової 

організації праці. 

Особливе місце приділяється питанню поліпшення якості продукції, її 

харчової цінності, розробці нових сортів виробів підвищеної біологічної 

цінності. 

В останні роки дуже поширилось використання нетрадиційної сировини в 

технологіях виробництва хлібобулочних виробів. Це молочні продукти, білки 

рослинного походження (бобові, зокрема соєві продукти, висівки, зародки 

злакових культур) – це сприяє збагаченню хліба білками, вітамінами, 

мінеральними речовинами, поліпшенню органолептичних та фізико-хімічних 

показників продукції, створенні виробів лікувально-профілактичного 

призначення. 

Важливим напрямком розвитку хлібопекарної галузі є безтарне 

перевезення і зберігання основної і додаткової сировини, освоєння прогресивних 

технологій приготування тіста з використанням агрегатів і устаткування, які 

дозволяють комплексно механізувати і автоматизувати процеси. Велика увага 

приділяється раціональній витраті сировини, скороченню втрат, найбільш 

повного використання виробничих потужностей. 
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Розробляються та здійснюються заходи щодо зниження затрат і втрат 

сировини в технологічному процесі.  

Хліб у всі часи є одним із основних масових продуктів харчування, тому удо-

сконалення технології його виробництва, асортименту виробів, покращання їх 

якості, зменшення собівартості має постійно знаходитись у полі зору науковців і 

практиків. 

На цей час в умовах України є достатня кількість актуальних проблем у 

хлібопекарській промисловості, основними шляхами вирішень яких є: 

• впровадження раціональних ресурсо- і енергозберігаючих технологій 

виробництва хліба як в умовах високомеханізованих підприємств, так і в 

умовах пекарень; 

• технічне переоснащення діючих підприємств, оснащення сучасним об 

ладнанням нових виробництв, що створюються при хлібозаводах, а також 

пекарень різних форм власності; 

• покращання якості сировини, розширення сировинної бази за рахунок 

використання нетрадиційних видів сировини. Забезпечення виробництва 

висококорисними культурами молочнокислих бактерій і хлібопекарськими 

дріжджами з високою бродильною активністю; 

• підвищення споживчої цінності хлібних виробів, надання їм властивостей 

функціонального продукту шляхом використання нетрадиційної сировини 

і біологічно активних добавок; 

• удосконалення  асортименту  продукції.   Розширення  виробництва 

поліпшених видів хлібних виробів, збільшення випуску заварних видів 

житньо-пшеничного хліба, створення і впровадження у виробництво хлібних 

виробів для оздоровчого, профілактичного і дієтичного харчування; 

• забезпечення необхідної якості продукції, що виготовляється з борошна 

зі зниженими хлібопекарськими властивостями; 

• подальше вирішення проблеми подовження терміну зберігання свіжості 

виробів, випікання хлібних виробів із заморожених тістових заготовок, 
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захисту їх від мікробіологічного псування, захворювання на картопляну 

хворобу, пліснявіння. 

Хлібопекарська галузь грає значну соціальну і стратегічну роль у житті 

суспільства. У сумарному обсязі продукції всієї харчової промисловості України 

вона займає одне із провідних місць, а частка хлібопродуктів у раціоні населення 

України складає 15 %, що підтверджує їхній статус як основного продукту 

харчування. Традиційно цій галузі приділяється менше уваги, ніж іншим, але 

будь-які зміни, що відбуваються на ринку хліба і хлібобулочних виробів, 

моментально впливають на економічне та соціально-політичне життя країни.  

Відповідно до офіційної статистики динаміка обсягів виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію до спаду виробництва та 

споживання хліба. За 2011 рік виробництво хліба на 1 особу склало лише 46,1 

кілограм, що менше 50 відсотків від норми споживання (101 кг), затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року N 656 «Про 

затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та 

наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення». 

При цьому слід врахувати, що значна частина хліба та хлібобулочних 

виробів виробляється малими підприємствами, які працюють на єдиному 

фіксованому податку та не звітують перед статистичними органами за кількість 

виробленої продукції. У сільській місцевості значна частина населення випікає 

хліб в домашніх умовах. В останні роки потужності підприємств з виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів використовуються лише на 30,35 % (крім м. 

Києва та окремих обласних хлібокомбінатів). Це говорить про те, що 

хлібопекарська галузь забезпечена потужностями, які здатні щоденно виробляти 

близько 400 г хлібобулочних виробів (відповідно до норм споживання) в 

розрахунку на одного жителя країни, і має можливість повністю забезпечити 

потреби населення в цій продукції. Разом з тим, значна частина матеріально-

технічної бази спеціалізованих хлібопекарських підприємств морально застаріла 

та фізично зношена (зношеність основного технологічного обладнання складає 

60-80 відсотків).  
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1.2 Дoсвід рoзрoблення системи НAССР на потужностях 

хлібопекарської галузі 

В Україні застосування систем НАССР є обов’язковим для всіх 

підприємств, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових 

продуктів.  

Згідно з ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані:  

• забезпечувати дотримання вимог цього закону щодо гігієнічних 

вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу;  

• розробляти, вводити в дію застосовувати постійно діючі процедури,  

що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю 

у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань 

застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є 

відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових 

продукті [3]. 

Пекарні розглядаються як виробництва з низьким рівнем ризику, оскільки 

з хлібом асоціюється менше харчових отруєнь, ніж, наприклад, із молоком. 

Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на 

хлібопекарському підприємстві – процес тривалий, який стосується всіх служб і 

всього персоналу. Він не обмежується тільки розробкою документації та 

наведенням елементарного порядку на виробництві. Для впровадження дієвої 

системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне, насамперед, 

навчання найвищого керівництва, групи НАССР, персоналу, що виконує роботи, 

що впливають на безпеку продуктів і персон, відповідальних за здійснення 

оперативного контролю. Може виникнути необхідність у зміні технологічних 

процесів або методів упаковки, перегляд вимог до постачальникам сировини і 

матеріалів, або навіть і в заміні виробничого обладнання або перепланування 

приміщень.   
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Якщо розглянути всі етапи технології хлібобулочних виробів в першу 

чергу слід звернути увагу на сировину що надходить на підприємство. Оскільки 

саме на цій стадії необхідно ретельно проаналізувати усі можливі небезпечні 

фактори для основної сировини: борошна пшеничного, дріжджів та солі. Однак 

при цьому треба пам‘ятати, що у зв‘язку із розширенням асортименту виробів 

хлібопекарського підприємства розширюється і перелік сировини, що 

використовується: борошно із круп, рослинні порошки, премікси, жирові 

компоненти різного походження, горіхи, сушені фрукти і ягоди та багато інших.  

Досить часто навіть не традиційні інгредієнти, що не вирощуються на 

території України. Безпечність стадій технологічного процесу залежить від 

способу проведення. Так на більшості підприємств великої потужності 

застосовують безперервний спосіб виробництва, ефективність яких буде 

визначатись особливостями апаратурного оформлення та належної виробничої 

практики  

Здебільшого плани НАССР різних видів хлібобулочних виробів мають 

контрольну критичну точку на стадії випікання. В цих умов небезпечним 

фактором є біологічний – наявність живих мікроорганізмів всередині готового 

виробу (непропечена частина). Усунення даного фактору на наступних етапах 

виключається. Для забезпечення безпечності готової продукції хлібопекарського 

підприємства необхідно мати дієвий моніторинг даного фактору. Однак 

визначення мікробіологічних показників є неможливим, оскільки є досить 

тривалими і не матиме ніякої ефективності з точки зору швидкого реагування. 

На практиці дану ККТ контролюють за часом та температурою випікання, 

оскільки саме зміна цих параметрів визначає мікробіологічну безпеку продукту. 

У зв‘язку із зазначеним моніторинг реалізується через визначення температури 

в середині виробу, при його вивантаженні із печі. Корегувальні дії заключаються 

у зміні витрат теплоносія, зміні часу перебування виробів у печі: для 

безперервних печей – за рахунок зміни швидкості руху транспортеру, для 

періодичних печей – подовжити цикл випікання. 
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Система НАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової 

продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними 

організаціями.   

Ефективність системи НАССР ґрунтується на тому, що вона є 

упереджувальною системою, яка дозволяє виявити невідповідність ще на стадії 

виробництва, до того, як продукція надійде до споживача. Це дуже важлива 

перевага в умовах сучасного ринку, коли представлено широкий асортимент 

продукції різних виробників, різного походження. За таких умов системи 

контролю, пов‘язані з інспектуванням чи лабораторними дослідженнями готової 

продукції чи навіть сировини, є громіздкими і не відповідають сучасним 

вимогам.  

На даний момент близько 300 українських підприємств хлібопекарської 

промисловості використовують систему НАССР, що становить лише 20-25% від 

загальної кількості подібних компаній. 

Агрохолдинги, які одними із перших впровадили НАССР: «Миронівський 

хлібопродукт», «Агроліга», «Лакталіс», «Молочний Альянс», «Глобино», 

«Птахокомплекс Губин», «Овостар Юніон», «Комплекс Агромарс», «Авангард», 

«Дельта Вілмар», «АПК-Інвест» та інші. 

Завдяки впровадженню сертифікації НАССР перераховані вище 

виробники можуть збувати свою продукцію навіть на ринку ЄС, де система 

впроваджена на законодавчому рівні. 

Переваги від впровадження НАССР. 

Для виробників: 

- виробництво більш безпечної продукції, що знижує діловий 

ризик і підвищує задоволеність споживача; 

- поліпшена репутація і захист торгівельної марки;  

- ефективність витрат, зменшення збитків у перспективі 

(спочатку збитки можуть збільшитися через застосування коригувальних 

дій, які вимагають видалення продукції внаслідок невиконання належного 

контролю в ККТ); 
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- можливість збільшити доступ на ринки збуту; 

- краща організація персоналу та робочого часу, та ін. 

Для споживачів: 

- менший ризик хвороб, спричинених харчовими отруєннями та 

продуктами; 

- поліпшення якості життя; 

- більша довіра до харчових продуктів. 

Для урядів: 

- полегшення інспекцій та ефективніший контроль харчових 

продуктів; 

- поліпшення охорони здоров’я та зменшення витрат на охорону 

здоров’я; 

- полегшення міжнародної торгівлі. 

Висновок за розділом 1: 

В першому розділі ми проаналізували важливість розроблення системи 

управління безпекою харчових продуктів на основі принципів НАССР та 

переваги та недоліки впровадження принципів НАССР на підприємстві. 

Застосування НАССР у хлібопекарському виробництві має наступні 

переваги: підвищення рівня управління хлібобулочного підприємства, 

отримання маркетингової переваги на ринку, поява персоналу, що володіє 

методами управління, підвищення іміджу підприємства та інших.  
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Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

2.1 Характеристика та режими роботи підприємства ПрАТ 

«Шосткинського хлібокомбінату» 

ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат»- підприємство, яке спеціалізується 

на випуску хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.  

Шосткинський  хлібокомбінат збудований та запущений  в дію в 1978 р. 

Підприємство випускало тільки хлібобулочні вироби. В 1996 р. хлібокомбінат 

реорганізовано у відкрите акціонерне товариство «Шосткинський 

хлібокомбінат». Підприємсто розташоване в північно-західній частині міста 

Шостка. Підприємство межує з територією комбінату напівфабрикатів (не 

працює), територією пивзаводу (не працює) та житловою забудовою. Проектна 

потужнiсть комбiнату - 73 т хлiбобулочних виробiв на добу та 3 т кондитерських 

виробів на добу. Цикл роботи – безперервний. Спеціалізація підприємства: 

виробництво хлібобулочних, кондитерських виробів різноманітного 

асортименту. Основна продукція - хліб, булки, бубличні вироби, сухарі здобні, 

сухарі панірувальні, тістечка, печиво, пряники, кекси. 

Територія підприємства займає площу 1,61 га, з них 0,81 га під будівлями 

та 0,8 га площі озеленення. У комплекс будівель комбінату входять: виробничий 

комплекс, адміністративно–побутові будівлі,машино- розрахункові станції, 

трансформаторна підстанція і ряд допоміжних будівель і споруд. Основні 

виробничі приміщення мають природне та штучне освітлення, аерацію.  

Щоб підтримувати конкурентну спроможність на ринку спеціалісти 

хлібокомбінату постійно вдосконалюють технології виробництва кондитерських 

виробів із тривалим терміном зберігання та автоматизують лінії.  

Підприємство працює в умовах повного господарського розрахунку в 

сфері ринкової економіки. Самостійно визначає напрямок своєї діяльності, її 

планування, ринок збуту, має мережу фірмових магазинів. 

У 2001 році на 6–й Міжнародній спеціалізованій торгово –промисловій 

виставці «Хліб-2001» підприємство завоювало 2 бронзові медалі і спеціальний 

диплом. 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

17 
 



 

 

За веденням технологiчного процесу, якiстю сировини i готової продукцiї 

забезпечено цiлодобовий контроль з боку технологiчної служби. Спецiалiсти 

хлiбокомбiнату постiйно працюють над оновленням та розширенням 

асортименту, полiпшенням якостi продукцiї. З 1998 року на пiдприємствi 

розроблено рецептури та освоєно виробництво бiльш нiж 20 найменувань 

хлiбобулочних i кондитерських виробiв. 

На підприємстві працює 294 висококваліфікованих працівників. У 

хлібопекарському цеху є кондитерська дільниця, яка знаходиться в оренді 

Джерелом водопостачання є артезіанські свердловини. Вода з існуючих 

свердловини використовується на господарсько-питні потреби, внутрішнє та 

зовнішнє пожежогасіння, миття підлоги й устаткування, полив території. 

До основного електрообладнання виробничих механізмів відносяться 

електродвигуни, розподільчі пункти, внутрішньоцехові кабельні лінії та 

електропроводки. Для підрахунку електроенергії використовують електронний 

лічильник. Захист електродвигунів від короткого замикання та перевантаження 

забезпечується електромагнітними та тепловими розчіплювачами автоматів. 

Нa тepитopії комплексу є мeдичний пункт. Оpгaнізaція poбoчoгo місця й 

санітарний стан відпoвідaє вимoгaм тeхніки бeзпeки та oхopoни пpaці. 

Товариство є юридичною особою, має право укладати договір від свого 

імені, здобувати майнові й особисті немайнові права, нести зобов'язання, 

самостійно або разом з іншими особами засновувати юридичні особи, 

створювати філії, відділення, представництва, брати участь у реорганізації 

існуючих осіб відповідно до законодавства України. 

Своєчасне і безперервне забезпечення населення хлібобулочними 

виробами у свіжому вигляді і широкому асортименті залежить не тільки від 

ритмічної роботи хлібопекарного підприємства, але і від правильної організації 

збуту виробленої продукції. Продукція, яка не надійшла в магазини в строк, 

вказаний для її реалізації, залишається на підприємстві для переробки, що 

негативно впливає на ефективність виробництва. 
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По договору торгівельних організацій встановлений термін реалізації: 12 – 

48 годин після виходу печі в залежності від часу виробу. Доставка їх в магазини 

повинна здійснюватися не менше 2-3 разів на протязі однієї доби відносно 

невеликими партіями і в асортименті, встановленому для даного магазину. В 

цьому і є основні специфічні особливості організації збуту хлібобулочних 

виробів. Організацію збуту всієї продукції проводить відділ збуту згідно з 

поданими заявками торгівельних організацій. для розширення можливості 

продажу продукції хлібокомбінат має свої 2 магазини “Гарячий хліб” та ларьок, 

де реалізується 30% виробленого об’єму. В цілому ринками збуту є м. Шостка та 

розташовані поблизу населенні пункти. ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 

при збуті своєї продукції співпрацює більш ніж з 124-ма гуртовими споживачами 

продукції. Також частина продукції реалізується на договірній основі дитячим 

садкам, школам, СПТУ, інтернатам, централізованій районній лікарні, воїнським 

частинам.  

Асортимент продукції 

Основна продукція - хліб, булки, бубличні вироби, сухарі здобні, сухарі 

панірувальні, тістечка, печиво, пряники, кекси. 

Асортимент  продукції на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 

наведений в таблиці 1.1 

 

Таблиця 1.1 

Показники 2018 2019 
Відхилення 2019 до 

2017, % 

Товарна продукція у 

порівняльних цінах., тис грн. 
5628,2 6312,5 154,86 

Товарна продукції у діючих 

цінах, тис. грн 
7600,6 8100,2 198,71 

Хлібобулочні вироби, всього.,т 6490 6213 94,7 

в т.ч.: хліб., т 5312 5102 92,44 

булочні вироби., т 1161 1032 102,89 

сухарі шкільні, т 5 5 83,33 

соломка солодка,т 12 15 48,39 

кондитерські вироби, т 32,4 31,2 109,86 
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За аналізом таблиці можна побачити, що на підприємстві найбільшу 

частину в натуральній формі займають хлібобулочні вироби.Також можно 

побачити, що на підприємстві скоротилось виробництво хлібобулочних виробів 

в натуральному вигляді на 1,1% в т.ч.: хліба на 3,8% відповідно. Це через появу 

конкурентних підприємств та завезення хліба від інших виробників.  

Сировину ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» отримує від 

різноманітних комерційних структур, але у підприємства є і постійні партнери, 

які співпрацюють з хлібокомбінатом протягом тривалого часу і є надійним 

джерелом ресурсів. Дані про партнерів і ресурси наведені в таблиці 1.2. 

Основні постачальники сировини ПрАТ «Шосткинського хлібокомбінату» 

наведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Сировина Постачальник 

Борошно пшеничне 

вищий, I та II сорти 

«Кролевецькикий комбінат хлібопродуктів» 

та ТОВ «Ньюсфера» 

Цукор білий ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 

Сіль ДП «Артемсіль» 

Маргарин молочний 82 % ТОВ «Харківжирпродукт» 

Дріжджі пресовані Компанія «Ензим» 

Яйця ФГ «Натон» 

Масло солодковершкове селянське 72,5 % ТОВ «Буринський молокозавод» 

До складу хлібокомбінату входять три цехи з виробництва хлібобулочних 

та кондитерських виробів, лабораторія, допоміжні підрозділи та власний 

автотранспортний підрозділ для доставки продукції споживачам наведені на рис. 

1.1. Виробництвом продукції керує головний технолог, який організовує 

розробку і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих 

технологічних процесів і режимів виробництва продукції; вживає заходів щодо 

прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, 

найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень; 

розглядає та затверджує зміни, що вносяться до технічної документації у зв'язку 

з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва та інше .  
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Рисунок 1.1 – Загальна структура ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 

 

Персонал хлібокомбінату укомплектовано висококваліфікованими 

фахівцями, зайнятими на всіх стадіях виготовлення готової продукції. На даний 

час чисельність персоналу становить – 216 чоловік. 

До складу хлібокомбінату входять три цехи з виробництва хлібобулочних 

та кондитерських виробів, лабораторія, допоміжні підрозділи та власний 

автотранспортний підрозділ для доставки продукції споживачам 
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Рисунок 1.2 Організаційна структура на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 

Розподіл обов'язків між підрозділами, що відповідають за розробку та 

реалізацію функцій наступний: 

• Технічний директор підприємства є відповідальним за організацію та 

здійснення всіх технічних заходів. Він керує роботою по підвищенню технічного 

рівня і якості продукції, внесенню передових технологій та сучасного 

обладнання, енергетичним забезпеченням підприємства, розвитком виробничих 

потужностей і підвищенням ефективності їх використання; організовує розробку 

та виконання організаційно-технічних заходів; 

• головний технолог виконує роботу з прогнозування технічного рівня 

підприємства, керує технологічною підготовкою підприємства, прогнозуванням, 

плануванням і забезпеченням якості продукції на стадіях розробки і 

виробництва, підвищенням якості продукції технологічними методами. Приймає 

участь з іншими підрозділами у виконанні робіт з планування підвищення якості 
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продукції, атестації контролю якості продукції, впровадженню державних 

стандартів, контролю за дотриманням технологічної дисципліни, контролює 

проведення та навчання робочих по технологічним процесам.  

• технологічна лабораторія, здійснює такі функції: розробка 

технологічного плану (для основного асортименту) і режиму технологічного 

процесу для кожного виду виробів на  основі плану виробництва і діючої 

нормативної документації, під керівництвом головного інженера при участі 

начальника виробництва, начальника відділу  економіки і виробництва, 

технічного директора; впровадження у виробництво виробничих рецептур і 

режиму приготування виробів на основі технологічного плану підприємства і 

прийнятої схеми ведення технологічного процесу; розробка і впровадження у 

виробництво нових видів виробів. 

Обов’язки начальника лабораторії: 

– організовує роботу лабораторії згідно об’єму роботи у 

відповідності з діючою НТД, яка стосується якості продукції; 

– забезпечує вірність методів контролю, що застосовується на 

підприємстві, своєчасний і якісний контроль сировини яка надходить, 

матеріалів і тари; 

– розробляє технологічні плани на кожний сорт виробів на 

основі вивчення прогресів технологічних схем виробництва; 

– організовує проведення аналізів причин виникнення браку, дає 

рекомендації по їх усуненню; 

– забезпечує лабораторію НТД і складає їх, а також слідкує за 

застосуванням їх та виконанням; 

– контролює оформлення результатів аналізів; 

– веде і підписує документи по фактично досягненим 

коефіцієнтом праці у відповідності з діючою комплексною системою 

управління якістю продукції; 

– щоденно слідкує за контролем якості продукції в експедиції; 

– визначає розрахункові виходи по видам продукції; 
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• служба головного механіка: забезпечення надійності 

технологічного обладнання, організація контролю за виконанням правил 

його технічної експлуатації; зниження трудоємкості і собівартості всіх 

робіт в системі, покращення якості продукції, що виготовляється; 

залучення найбільш сучасного і прогресивного обладнання; виготовлення 

нестандартного обладнання з урахуванням вимог технічної етики 

підприємства; 

• служба головного енергетика: забезпечує справність та 

ефективність дії всіх робочих енергетичних систем (електроенергія, 

паралельно гаряча і холодна вода і т.д.); 

• відділ збуту вивчає питання споживачів, розробляє 

документацію по удосконаленню асортименту; укладає договори з 

торговими організаціями на постачання; 

• відділ кадрів проводить роботу по раціональному 

використанню ресурсів, бере участь в організації та проведенні роботи з 

профвідбору та профорієнтації, закріпленню виробничої та трудової 

дисципліни. Вносить своєчасні записи в трудові книжки працівникам 

комбінату про прийняття, звільнення, переміщення та всіх видів нагород;   

• відділ маркетингу проводять вивчення ринку і 

конкурентоспроможності продукції; займаються розробкою рекламних 

компаній, та дизайну упаковки. 
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2.2 Вибір та опис технологічних схем 

2.2.1. Вибір та техніко-економічне обґрунтуванням способів та режимів 

При виготовленні хлібобулочних виробів необхідно додержуватись 

відповідної технології. Основними технологічними операціями при виготовленні 

хліба і булочних виробів є підготовка сировини, заміс тіста і його дозрівання, 

поділ тіста, вистоювання тістових заготовок, випікання виробів, інспекція і 

охолодження готової продукції. 

Процес підготовки сировини включає її очистку і приведення до такого 

стану, який був би придатний для замішування тіста. Борошно одного виду і 

сорту, але з різними хлібопекарськими властивостями, перед використанням 

змішують для надання йому необхідних хлібопекарських властивостей. Як 

правило, змішують слабке борошно з сильним. 

Борошно після змішування просіюють, воду - фільтрують і нагрівають до 

30-40 °С, сіль - розчиняють у воді і фільтрують, Дріжджі розминають, додають 

до них теплої води і розмішують до утворення суспензії. 

Однією з найважливіших технологічних операцій при виготовленні 

хлібобулочних виробів є приготування тіста. 

Пшеничне тісто готують безопарним і опарним способом із застосуванням 

дріжджів. При безопарному способі приготування тіста одночасно замішують 

всю кількість борошна, води, дріжджів, солі та інших компонентів, передбачених 

рецептурою. Цей спосіб приготування тіста називається однофазним. При 

опарному (двофазному) способі спочатку готують опару, а потім на ній 

замішують тісто. 

Спосіб приготування тіста на густій опарі універсальній, він надає 

технологічному процесу певної гнучкості та забезпечує високу якість виробів. 

Опарний спосіб приготування тіста гнучкий. При його застосуванні є 

можливість впливати на якість тіста шляхом регулювання вмісту борошна в 

опарі, її вологості, температури, терміну дозрівання і переробляти борошно 

різної якості. 
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На відміну від безопарного способу приготування тіста, коли створюється 

жорсткий технологічний режим, в опарному при замішуванні тіста можливо 

змінити в подальшому його вологість і температуру або добавити поліпшувачі, 

якщо в цьому виникає необхідність. 

При приготуванні опари відбуваються такі процеси: 

-адаптація дріжджів до життєдіяльності в анаеробних умовах; 

-борошняного середовища, активація їх і розмноження; 

-гідратація і ферментативний гідроліз біополімерів борошна; 

-накопичення кислот, водорозчинних і ароматичних сполук. 

Приготування тіста опарним способом є складним і тривалим процесом.  

Опара призначена для розмноження дріжджів. Для її приготування беруть 

половину борошна, що входить в рецептуру тіста, додають 2/3 кількості води, всі 

дріжджі і добре вимішують. Опару залишають для бродіння на 2-3год. При 

досягненні потрібної кислотності опара вважається готовою і замішується густе 

тісто з додаванням всіх компонентів тіста, що залишилися за рецептурою . Тісто 

бродить ще 1,5-3 год. 

Опарний спосіб приготування тіста має свої переваги: економія дріжджів 

(у 2-3 рази), вищі смакові та ароматичні властивості хліба, вони не такі прісні, як 

при безопарному способі, в них сповільнюється процес черствіння. При 

використанні цього способу більше можливостей механізувати і автоматизувати 

технологічні операції. Недоліком цього способу є вища собівартість продукції, 

його тривалість 

Спосіб приготування тіста на опарах універсальний, він надає 

технологічному процесу певної гнучкості та забезпечує високу якість всіх видів 

хліба, булочних і здобних виробів. 

При опарному способі витрати дріжджів становлять: пресованих — 0,5-

1,0% при приготуванні хліба, 1,5-3,0% пресованих дріжджів у разі приготування 

булочних і здобних виробів. Як правило, сіль в опару не вносять тому, що вони 

пригнічують життєдіяльність дріжджів. Але при переробці борошна зі слабкою 

клейковиною, підвищеною автолітичною активністю рекомендується вносити в 
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опару біля 0,25% солі для зниження активності ферментів і укріплення 

клейковини. 

Метою приготування опари є адаптація дріжджів до життєдіяльності в 

анаеробних умовах борошняного середовища, активація їх і розмноження; 

гідратація і ферментативний гідроліз біополімерів борошна; накопичення 

кислот, водорозчинних і ароматичних сполук. 

Опарний спосіб приготування тіста гнучкий. При його застосуванні є 

можливість впливати на якість тіста шляхом регулювання вмісту борошна в 

опарі, її вологості, температури, терміну дозрівання. Цей спосіб незамінний при 

переробленні борошна із пророслого зерна, зерна, ушкодженого клопом-

черепашкою, інших видів борошна з підвищеною автолітичною активністю, 

коли необхідно знизити активність ферментів шляхом підвищення кислотності 

напівфабрикатів і хліба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Принципова технологічна схема 

Виробництво хлібобулочних виробів можна розділити на такі етапи: 

зберігання і підготовка сировини до виробництва, приготування тіста, 

оброблення тіста, випікання тістових заготовок, охолодження і зберігання хліба.   

Принципово – технологічну схему для виробництва хліба білого подового 

наведено на рис. 2.1 
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Рисунок. 2.1 – Технологічна блок-схема виробництва хліба білого подового 

Замішування тіста τ=7-8 хв 

Просіювання  

 

Приготування опари 

Подрібнення Нагрівання t=30-

35 °С 

 

Просіювання  

 

Очистка від 

металодомішок 

Приготування 

суспензії 

Бродіння тіста τ=45-55 хв; t=28±30°C 

Розчинення у 

воді 

Остигання виробів, τ=10-30 хв; до t=25°C 

Поділ на шматки 

Проціджування ø≤ 

2,5 мм 

 

Пакування виробів 

Зберігання  

Фільтрування  

Вистоювання тістових заготовок, 

W=75±85 %; τ=30-50 хв; t=35±40°C 

 

 

 

 

 

Випікання тістових заготових τ=46хв; 

t=220-280ºC 

 

Транспортування у торгівельну мережу 

Брак  

Борошно пшеничне 

Брак 

Дріжджі 

Бродіння опари 

τ=3,5-4,5 год., t=28±2 °С, W=45-48% 

 

 

 

Вода Сіль кухонна 

Приймання та зберігання сировини 

 

Округлення тістових заготовок 

Поліетиленовий пакет  
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Приймання та зберігання сировини. Приймається сировина від 

постачальника, проходить різного виду аналіз, відбирається брак, зберігається на 

хлібокомбінаті. 

Зберігання і підготовка сировини до виробництва.  

Борошно зберігають у ємкостях (силосах) або мішках. Перед подачею на 

виробництво при необхідності окремі партії змішують для покращання 

хлібопекарських властивостей, просіюють через сита для відокремлення 

сторонніх домішок і пропускають через пристрій для видалення 

металомагнітних домішок. 

Сіль зберігають у мішках або насипом в окремому приміщенні. Перед 

використанням її розчиняють у воді в солерозчиннику. На сучасних хлібозаводах 

сіль зберігають у вигляді насиченого розчину. Розчин фільтрують, відстоюють і 

подають на виробництво. 

Пресовані дріжджі зберігають у холодильнику. Перед використанням їх 

подрібнюють. У спеціальній дріжджемішалці готують суспензію дріжджів у 

теплій воді, яку використовують для приготування тіста. 

Вода зберігається у баках холодної та гарячої води. Перед приготуванням 

тіста холодну і гарячу воду змішують у певній пропорції для доведення до не-

обхідної температури. Вода з міського водопроводу надходить до баків холодної  

і гарячої4 води, з яких подається до водомірних бачків . Вода для живлення 

парового котла  попередньо пропускається через апарати установки для 

хімводоочистки. Пара з парового котла підводиться до вистійної шафи і печі, а 

також подається до баку для підігріву води. 

Підготовка сировини. Готується сировина до подальшого використання 

Підготовка борошна - складання, змішування, просіювання і магнітне 

очищення сумішей. Вода не повинна мати шкідливих домішок і хвороботворних 

мікроорганізмів. Сіль повинна відповідати вимогам стандарту. Її попередньо 

розчиняють у воді, а потім фільтрують розчин. 

Приготування тіста. З підготовленої сировини за встановленою 

рецептурою готують тісто. Пшеничне тісто готують в одну (безопарний спосіб) 
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або у дві фази (опарний спосіб). При безопарному способі тісто замішують 

відразу з усієї сировини. У місильний апарат відповідно до рецептури дозується 

борошно, вода, дріжджова суспензія, сіль, інша сировина і проводиться 

змішування до отримання однорідної маси. Приготоване тісто певний час 

бродить.  При опарному способі спочатку із частини борошна, води, всіх 

дріжджів готують опару. Після дозрівання до не додають борошно, воду і сіль, а 

також іншу сировину і замішують тісто.  

Для замішування опари у тістомісильну машину безперервної дії  

подається борошно, дозуючою станцією та відміряється решта сировини зі 

збірних ємкостей. Із тістомісильної машини опара лопатевим насосом  подається 

в ємкість для бродіння. 

Виброджена опара надходить у машину для замішування тіста , туди ж 

дозувальною станцією  подається вода, сіль та інші компоненти, передбачені 

рецептурою. 

Оброблення тіста. Ця операція включає поділ тіста на шматки визначеної 

маси, надання їм певної форми: кулястої – на тістоокруглювачах; вистоювання 

сформованих тістових заготовок у спеціальних шафах.  

Випікання. Після вистоювання тістові заготовки випікають у 

хлібопекарських печах різної конструкції. Під час випікання внаслідок 

теплофізичних, мікробіологічних, біохімічних, колоїдних, хімічних процесів 

тістова заготовка перетворюється на хліб із забарвленню скоринкою і духмяним 

ароматом. Випікання є заключним етапом технологічного процесу, під час якого 

тістова заготовка перетворюється у виріб, придатний для споживання. У процесі 

випікання збільшується об’єм тістової заготовки, зменшується її маса, 

формується об’єм виробів, закріплюється їх форма, утворюються скоринка і 

м’якушка, забарвлюється поверхня, формується смак і аромат. Тривалість 

випікання становить 37хв при t=220…260 °С. 

 Випечені вироби транспортером направляються на хлібоукладальний 

агрегат  і завантажуються у контейнери  для зберігання і транспортування у 

торгівельну мережу. 
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Охолодження і зберігання. Випечений хліб укладають на лотки та 

охолоджують у вакуумній камері, потім розміщують на вагонетках або 

контейнерах, при цьому відбраковують вироби, які не відповідають реалізації. 

Хлібні вироби після виходу із печі укладають в тару. Під час укладання 

відбраковують вироби, нестандартні за органолептичними ознаками. 

Контейнери з виробами зберігаються у відділенні для їх остигання, де 

здійснюється контроль на відповідність вимогам нормативної документації за 

органолептичними показниками і масою. Під час остигання відбувається 

перерозподіл вологи у хлібі. У хлібосховищі температура приблизно 15…25° С, 

відносна вологість 60…70 %, і хліб починає остигати. Приблизно через 3 год 

температура хліба наближається до температури хлібосховища, а через 6…8 год 

відбувається повне вирівнювання температур. 

На цей час більшість хлібозаводів не мають механізованих хлібосховищ. 

Всі виробничі операції, що пов'язані з укладанням хліба в лотки, на вагонетки 

або в контейнери, транспортуванням останніх у хлібосховища і завантаженням 

виробів у автомашину виконуються здебільшого вручну. 

Для пакування хлібобулочних виробів використовують лотки, ящики, 

кошики, тару-обладнання контейнерного типу. Деякі хлібобулочні вироби 

упаковують у плівки з полімерних матеріалів, парафінований папір. 

Упаковування хлібобулочних виробів у полімерні плівки, парафінований папір 

та інші матеріали сприяє сповільненню черствіння, зниженню втрат маси 

виробів, збереженню їхнього аромату і підвищенню культури торгівлі. Воно має 

велике гігієнічне значення, оскільки виключає доторкування рук людини до 

готових виробів. 

Маркування стосовно безпечності продукції   

Для хліба з упаковкою, обов’язковою для надання є така інформація: 

1) назва харчового продукту; 

2) перелік інгредієнтів; 

3) кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання; 

4) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; 
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5) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за 

потреби); 

6) найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових 

продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт; 

7) країна походження або місце походження; 

8) інформація про поживну цінність харчового продукту. 

Якщо продаж здійснюється у паперовому пакеті, то маркування 

зазначається у товаро-супровідних документах. 

Реалізація. Хліб надходить до торгівельної мережі без упаковки, тому 

термін зберігання не більше 24 год. з моменту виходу хліба з печі. Постачання 

роздрібних торговельних підприємств хлібобулочними виробами здійснюється 

централізовано у встановлені графіком години. Кожну партію виробів 

забезпечують документацією про якість. У товарно-транспортній накладній 

зазначають найменування виробів, масу одного виробу, роздрібну ціну, кількість 

штук, час виймання з печі, кількість тари, час виходу машини з підприємства в 

перший пункт здавання виробів [16]. Оптимальні умови зберігання хліба – при 

температурі від 6 °С до 28 °С, відносній вологості повітря – 65…75 % у добре 

провітрюваному приміщенні. 
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2.2.3 Опис апаратурно-технологічної схеми 

Апаратурно-технологічну схему виробництва хліба білого подового   

наведена на Аркушах 1 і 2, на схемах «Апаратурно-технологічна схема 

підготовки сировини до вииробництва» та «Апаратурно-технологічна схема 

виробництва хліба білого подового» .  

Борошно доставляють на підприємство автоборошновозами і зберігається 

безтарнима способом в силосах марки Trevira-30T (3) Транспортується борошно 

механічним способом. Борошно просіюють через дротяні сита № 2,8-3,5 та 

металовловлювач. При просіюванні борошно подається на сита, сковзає по 

ситовій полотнині і проходить крізь його отвори, при цьому більш великі 

домішки залишаються на ситі.  

 Перекачування борошна з силосів в бункера відбувається за допомогою 

системи Spiromatic, борошно транспортується в виробничий бункер (7) після 

чого транспортується на виробництво в дозатор сипких компонентів (21). 

Дріжджі хлібопекарські пресованіана завод доставляються в ящиках 

розфасованими у пачки по одному кілограму. Зберігаються дріжджі пресовані 

тарним способом в холодильникуа при температурі від 0 до 4оС. На заміс тіста 

дріжджі подають у виглядіа суспензії. Суспензію готують у дріжджемішалці Х-

14 (13). В неї завантажують дріжджі і подають воду з водомірного бачка ДВС-

1а(12) температурою 29-30оС у співвідношенні 1:3. Приготовлену суспензію 

пропускають крізь сітчастий фільтр і за допомогою відцентровогоа насосу 

перекачують у розхіднуа ємкість ХЕ-48 (10), яка оснащена мішалкою. З неї 

суспензіяа поступаєа на заміс тіста. а 

Вода поступаєа на підприємство із трубопровода. Для безперебійного 

постачання і створення постійного напору у внутрішній водомережі на заводі 

встановлено два баки: а холодної (8) і гарячої (9) води. Вода у бак гарячої води 

потрапляєа із бака холодної по трубопроводуа і нагрівається за допомогою пари, 

якаа поступає із у змієвик з парогенератора DO3-500.  

Сіль кухонна харчоваа доставляєтьсяа на хлібозавод в мішках і 

зберігається тарним способом на піддонах. Сіль завантажується у дозатор сипких 
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компонентів(27) вручну з мішка. Сіль просіюється за допомогою просіювача з 

магнітним уловлювачем(34) і завантажується вручну в солерозчинник.  Розчин 

готуютьа в солерозчиннику Т1-ХСУа (14). Водаа для розчинення солі поступає 

по трубопроводуа з бака холодноїа води (8). При виході з розчинника розчин 

фільтрується і за допомогою відцентрового насосу  перекачує у виробничий 

збірник ХЕ-47 (11), звідкиа він поступає в дозатори.  

Борошно для приготування густої опари подається з дозатора сипких 

компонентів (21) в тістомісильнуа машину Х-12 (23). Вода та дріжджова 

суспензія дозується через дозатор рідких компонентів (22).  

Замішана опараа бродить в кориті тістомісильної машини (23) ємкістю 

300л. 

Готовність опари перевіряється органолептично та кислотністю, 

встановленою технологічним режимом. 

Час бродіння опари 180-240 хв – при початковій температур і опари 28±30 

°C і вологості  45-48 %. Кінцева кислотність опари має становити 5±0,5 град. Для 

визначення температури в потоці тіста і опари застосовують переносні 

електричні термометри. 

У тістомісильну машину Х-12 (23) разом з опарою подається решта 

борошна з виробничого бункера (21) через дозатор; дозуються сольовий розчин. 

Замішане тісто бродить у кориті машини (23) 45-55 хв при початковій 

температурі 28±30°C і вологості 42,5±0,5 %. Кінцева кислотність тіста 3,0±3,5 

град. 

Готовність тіста перевіряється кислотністю, встановленою технологічним 

режимом та органолептично – добре виброджене, сухе на дотик. 

Після бродіння тісто надходить у тістоподільник  Восход ТД-2М(24). Масу 

тістових заготовок визначають по встановленій масі готових виробів з 

урахуванням величин упікання та усихання продукції на підприємстві. Поділені 

тістові заготовки подаються на округлення Восход ТО-4 (25) після чого тістові 

заготовки подаються на вистоювання у вистійну шафу  А2-ХШР-80 (29) на 30-

50хв при температурі 35±40°C і вологості 75-85 %. Після вистоювання тістовіа 
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заготовки потрапляютьа у піч Г4-ХПК-20 (30), де випікаються 46 хвилин при 

температурі 220°C – в першій зоні та 230±230°C – в четвертій зоні. Часа руху 

поду печі контролюютьа і виставляютьа за допомогою тахометра. 

Випеченіа вироби одразу після печі охолоджуються 10-30 хвилин  за 

допомогою охолоджувальної камери (34) та далі потрапляютьа на 

циркуляційний стіл (31), де остигають при температурі 25°C, після чого 

пакуються в пакувальній машині ALD-250D (33) даліа готові виробиа укладають 

наа вагонетку (32). 

 

 

 

 

2.3 Характеристика готової продукції, сировини, основних і допоміжних 

Вся сировина, що надходить на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» та 

направляється в цехи повинна проходити перевірку та оцінюватись по класу, 

сорту та марці. 

 Сировина є одним із найважливіших елементів усякого технологічного 

процесу. Якість сировини, його доступність і вартість у значній мірі визначають 

основні якісні й кількісні показники промислового виробництва. 

Для приготування хліба білого подового використовують сировину і 

матеріали у відповідності з ГСТУ 158.00389676.009-2000 гігієнічних висновків 

Міністерства охорони здоров`я, вимогам  чинних нормативних документів та 

документів ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат»». 

Основна сировина: 

– борошно пшеничне вищого сорту – згідно з ГСТУ 46.004-99 

«Борошно пшеничне. Технічні умови»; 

– питна вода – згідно з ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та 

методи контролювання якості», підготовлена; ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні 

санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» 
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– дріжджі хлібопекарські пресовані – згідно з ТУ У 18.8-00383295-

005:2005; 

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583:2015 «Сіль кухонна. Загальні 

технічні умови». 

Борошно пшеничне 

 Борошно пшеничне вищого сорту (ГСТУ 46.004-99), постачає на 

підприємство безтарним способом. Кожна партія борошна супроводжується 

однією накладною і одним сертифікатом якості, який виписує лабораторія 

борошномельного підприємства. Борошно зберігається окремо від решти видів 

сировини. Борошно на підприємстві зберігається в безтарному складі для 

борошна. Склад повинен бути сухим, опалюватися, мати ефективну вентиляцію. 

Температуру в борошняних складах у зимовий період необхідно підтримувати 

не нижче 8 °С, відносну вологість повітря - не більше 75 %.  

Борошно доставляють на підприємство автоборошновозами і зберігається 

безтарним способом в силосах марки Trevira-30T. Транспортується борошно 

механічним способом.   

Борошно просіюють через дротяні сита № 2,8-3,5. При просіюванні 

борошно подається на сито, сковзає по ситовій полотнині і проходить крізь його 

отвори, при цьому більш великі домішки залишаються на ситі. Метою 

просіювання є видалення із борошна випадкових домішок. При просіюванні 

розпізнають дві фракції борошна: прохід – часточки борошна, що пройшли крізь 

отвори сита, і схід – залишок на ситі, який йде у відходи. Під час просіювання 

борошно розпушується, аерується, що сприяє    кращому поглинанню вологи при 

замісі, поліпшує умови бродіння тіста і впливає на вихід і якість хліба. Перед 

початком роботи необхідно перевірити цілісність сит на борошнопросіювачі. 

Один раз на добу проводять очищення сит. Постійно слідкують за кількістю і 

характером сходу з сит. Далі борошно проходить очищення від металодомішок 

за допомогою магнітних уловлювачів. Магнітовловлювач затримує металеві 

домішки, які пройшли крізь сито. Очистка магнітів здійснюється черговим 
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слюсарем не рідше 1 разу за зміну. Дані заносяться змінним технологом в журнал 

обліку металодомішок у борошні.  

Борошно пшеничне згідно з ГСТУ 46.004-99 «Борошно пшеничне. 

Технічні умови» за органолептичними показниками повинне відповідати 

вимогам, які наведені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1- Органолептичні показники борошна пшеничного 

вищого сорту 

Назва показника Характеристика та норма 

Колір Білий, або білий із жовтим відтінком 

Запах Властивий пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не 

затхлий, не пліснявий 

Смак  Властивий пшеничному борошну, без сторонніх присмаків, не 

кислий, не гіркий 

Вміст мінеральної 

домішки 
При розжовуванні борошна не повинно відчуватись хрускоту 

За фізико – хімічними показниками борошно пшеничне вищого 

сорту повинне відповідати вимогам наведені в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2. – Фізико-хімічні показники якості борошна 

пшеничного вищого сорту 

Назва показника Характеристика і 

норма 

Вологість, %, не більше 15,0 

Зольність у перерахунку на суху речовину, %, не більше  0,55 

Білість, умовних одиниць приладу Р3-БПЛ 54 і більше 

Крупність помелу, %: 

- залишок на ситі із шовкової тканини згідно з ГОСТ 4403, не 

більше 

5 

тканина №43 або 

№49/52 ПА  

- залишок на ситі із дротяної сітки згідно з ТУ 14-4-1374-86, не 

більше  

-  

- прохід крізь сито із шовкової тканини згідно ГОСТ 4403, не 

менше 

- 

 

Клейковина сира, 

- кількість, %, не менше 

24,0 

- якість Не нижче 2-ої 

групи 
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Продовження таблиці 2.2. 

Число падіння, с, не менше 160 

Металомагнітна домішка, мг в 1 кг борошна: 

- розміром окремих частинок у найбільшому лінійному 

вимірюванні, не більше 0,3 мм і (або) масою не більше 0,4 мг, не 

більше 

 

3 

- розміром і масою окремих частинок більше вказаних вище 

зазначень 

Не допускається 

Зараженість і забрудненість шкідниками хлібних запасів Не допускається 

 

Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів і пестицидів не 

повинен перевищувати рівні, зазначені в таблиці 2. 

Таблиця 2.3. Вміст токсичних елементів, мікотоксннів, радіонуклідів і 

пестицидів 

Назва показника Допустимий рівень, не більше 

Токсичні елементи, мг/кг: 
  

свинець 0,5 

кадмій 
 
0,1 

миш'як 
 
0.2 

ртуп. 
 
0.02 

мідь 
 
10,0 

цинк 
 
50,0 

Мікотокснни, мг/кг: 
  

афлотоксин Ві 
 
0,005 

зеараленон 
 
1,0 

Т-2-токсин 
 
0,1 

дезоксініваленон (вомітоксип) 0,5 

Радіонукліди, Бк/кг: 
  

цезій, (137 Сs) 
 
20,0 

стронцій (90 Sг) 
 
5,0 

Пестициди: Вміст пестицидів не повинен перевищувати 

гранично допустимі рівні, встановлені «Медико-

біологічними вимогами і санітарними нормами 

якості продовольчої сировини і харчових 

продуктів», № 5061-89. 
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Борошно вищого сорту складається з тонко подрібнених частинок 

ендосперму. Відрізняється не тільки білим кольором, а найбільшим вмістом 

крохмалю (79 – 80 %) і середньої або невисокою кількістю (10 – 14 %) білків. 

Воно повністю очищене від зернових оболонок ( майже не містить висівок), тому 

має мінімальну кількість клітковини (0,1 – 0,15 %), а також дуже низький 

відсоток клейковини. Тісто з нього виходить швидко через 30 хвилин, але в 

ньому не буде калію, магнію та вітамінів групи В [3]. 

 

Вода питна  

Вода поступає на підприємство із центрального водопостачання. Для 

безперебійного постачання і створення постійного напору у внутрішній 

водомережі на заводі встановлено два баки: холодної і гарячої води. Вода у бак 

гарячої води потрапляє із бака холодної по трубопроводу і нагрівається за 

допомогою пари, яка поступає із у змієвик з парогенератора DO3-500. Змієвик 

розташований у нижній частині бака. Запас холодної води створюється на 8 

годин, а гарячої, з температурою 70 °С, на 3 години. Для забезпечення постійного 

тиску в системі баки встановлені на верхньому поверсі заводу [7].  

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 

Органолептичні показники якості питної води згідно вимогам ДСТУ 

7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості»» наведені у 

табл. 2.3. 

Таблиця 2.4- Органолептичні показники якості питної води 

Назва показника Норма, не більше ніж 

Запах при 20°С і при нагріванні до 60 °С 2 балів 

Смак і присмак при 20°С 2 балів 

Колірність 20 град. 

Мутність за стандартною шкалою 1,5 мг/дм3 
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Фізико-хімічні показники якості питної води згідно вимогам ДСТУ 

7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості»» наведені у 

табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 – Фізико-хімічні показники якості питної води 

Назва показника Норма, не більше ніж 

Водневий показник, рН 6,0 … 9,0 

Сухий залишок, мг/дм3 не більше 1000 

Загальна жорсткість, мг-екв/дм3 7 

Хлориди, мг/дм3 350 

Сульфати, мг/дм3 500 

Залізо, мг/дм3 0,3 

Марганець, мг/дм3 0,1 

Мідь, мг/ дм3 5,0 

Цинк, мг/ дм3 5,0 

 Вимоги до мікробіологічних показників питної води згідно ДСТУ 

7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості»» наведені у 

табл. 2.6. 

Таблиця 2.6. – Мікробіологічні показники якості питної води  

Назва показника Норма, не більше 

Загальна кількість бактерій у 1 см2 води 

Колі-титр 

Колі-індекс 

не більше 100 

не більше 300 

не більше 3 

Число бактерій в 1 см3 води, що досліджується 

(загальне мікробне число–ЗМЧ) 
не більше 100 КУО/см3 

Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних 

мікроорганізмів) в 1 дм3 води, що досліджується (індекс 

БГКП) 

не більше 3 КУО/см3 

Число термостабільних кишкових паличок (фекальних 

коліформ – індекс ФК) в 100 см3 води, що досліджується 
Відсутність 

Число патогенних мікроорганізмів в 1 дм3 води, що 

досліджується 
Відсутність 

Число коліфагів у 1 дм3 води, що досліджується Відсутність 
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  Природна вода, яка поступає із центрального водопостачання, містить 

Кальцій і Магній, при чому Кальцію у ній більше. Кількість Натрію значно 

коливається; вміст Калію, як правило, невисокий, тому воду очищують. Вона 

повинна бути прозорою, приємною на смак, без запаху. Запах при 20 оС і 

підігріванні її до 60 оС не повинен відчуватися.  

Крім зазначених вимог, питна вода не повинна містити помітні оком 

включення водних організмів та мати на поверхні плівку, також не повинна 

містити патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів [8].  

        Вірусологічні показники якості питної води наведено в табл. 2.7 

 

Таблиця 2.7. – Вірусологічні показники якості питної води. 

 

Назва показника 

 

Одн. вимірювання 

Норматив 

Вода систем 

централізованого 

питного водопо-

стачання 

Вода 

нецентролізованого 

питного водопо-

стачання 

Ентеровіруси, 

аденовіруси, 

реовіруси та антиген 

вірусу гепатиту А 

 

 

БУО/дм3 

 

 

Відсутність 

 

 

Відсутність 

 

Паразитологічні  показники якості питної води наведено в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8– Паразитологічні показники якості питної води 

 

Назва показника 

 

Одиниці 

вимірювання 

Норматив 

Вода систем 

центрального 

питного 

водопостачання 

Вода систем 

нецентрального 

питного 

водопостачання 

Число патогенних 

кишкових 

найпростіших у 50 дм3 

води, що досліджують  

(Клітини, цисти) 

50 дм3 

 

Відсутність 

 

Відсутність 

Число кишкових 

гельмінтів у 50 дм3 

води, що досліджують 

(Клітини, яйця, 

личинки)/ 50 дм3 

 

Відсутність 

 

Відсутність 
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Дріжджі хлібопекарські пресовані 

Дріжджі хлібопекарські пресовані на завод доставляються в ящиках 

розфасованими у пачки по одному кілограму. Зберігаються дріжджі пресовані 

тарним способом в холодильнику при температурі від 0 до 4 оС. Гарантійний 

термін зберігання в таких умовах становить 12 діб. Запас дріжджів на хлібозаводі 

створюють на три доби. На заміс тіста дріжджі подають у вигляді суспензії. 

Суспензію готують у дріжджемішалці. В неї завантажують дріжджі і подають 

воду з водомірного бачка температурою 29-30 оС у співвідношенні 1:3. 

Приготовлену суспензію пропускають крізь сітчастий фільтр і за допомогою 

відцентрового насосу перекачують у розхідну ємкість, яка оснащена мішалкою. 

З неї суспензія поступає на заміс тіста. 

Пресовані хлібопекарські дріжджі повинні відповідати вимогам ТУ У 18.8-

00383295-005:2005 [4]. 

 

 За органолептичними показниками дріжджі хлібопекарські пресовані 

повинні відповідати вимогам наведені в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9. – Органолептичні показники дріжджів хлібопекарських 

пресованих. 

Назва показника Характеристика 

Колір Рівномірний сіруватий з жовтуватим відтінком, на поверхні бруска не 

повинно бути темних плям 

Запах Прісний, властивий дріжджам, без запаху плісняви та інших сторонніх 

запахів 

Смак Властивий дріжджам, без стороннього присмаку 

Консистенція Щільна. Дріжджі повинні легко ламатися і не мазатися. 

 

 За фізико – хімічними показниками дріжджі повинні відповідати вимогам 

наведені в табл. 2.10. 
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 Табл. 2.10. – Фізико-хімічні показники хлібопекарських дріжджів. 

Назва показника Норма 

Вологість у день виготовлення, %, не більше ніж 75 

Підіймальна сила (підняття тіста до 70 мм), хв, не більше 55 

Кислотність 100 град дріжджів у день виготовлення в перерахунку на оцтову кислоту, 

мг, не більше ніж 

120 

Кислотність 100 г дріжджів після 12 діб зберігання або транспортування за 

температури від 0°С до 4°С  у перерахунку на оцтову кислоту, мг не більше ніж 

300 

Стійкість дріжджів (за температури на випробування 35°С), год, не менше ніж 60 

 Вміст токсичних елементів у пресованих хлібопекарських дріжджів не 

повинен перевищувати значень, наведених в табл. 2.10.  

 Табл. 2.10. – Вміст токсичних елементів у хлібопекарських дріжджів  

Назва показника Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж 

Вміст металів: 

Свинцю 1,0 

Кадмію 0,05 

Миш’яку 1,0 

Ртуті 0,02 

Міді 25,0 

Цинку 50,0 

Мікробіологічні показники пресованих дріжджів не повинні перевищувати 

показників наведених в табл. 2.11. 

Табл. 2.11. -  Мікробіологічні показники пресованих дріжджів. 

Назва показника Маса дріжджів, г, в якій не допускається 

Бактерії групи кишкових паличок 

(коліформи) 

0,01 

Патогенні мікроорганізми, зокрема 

Salmonella 

0,25 

Плісняві гриби - 

  

Сіль кухонна 

Сіль кухонна харчова (ДСТУ 3583:2015) доставляється на хлібозавод в 

мішках і зберігається тарним способом на піддонах. Запас солі на складі 

передбачено на 15 діб. Розчин готують в солерозчиннику. Сіль в нього 

завантажується вручну з мішка. Вода для розчинення солі поступає по 
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трубопроводу з бака холодної води. При виході з розчинника розчин 

фільтрується і за допомогою відцентрового насосу перекачує у виробничий 

збірник, звідки він поступає в дозатори. Густина розчину, який подається на 

виробництво становить 1,2г/см3, з концентрацією 26 %. 

Органолептичні показники якості кухонної солі згідно ДСТУ 3583:2015 

«Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови» наведені в табл. 2.12 [6].  

Таблиця 2.12- Органолептичні  показники  якості солі кухонної 

Назва показника 
Норматив, в перерахунку на суху речовину для першого 

ґатунку солі 

Зовнішній вигляд 
Кристалічний продукт. Наявність сторонніх механічних 

домішок, не повязаних з походженням солі, не допускається 

Смак Солоний без стороннього присмаку 

Колір 
Білий з відтінками: сіруватим, жовтуватим, рожевуватим, 

блакитним – залежно від походження солі 

Запах Відсутній 

 

Фізико-хімічні показники якості кухонної солі згідно ДСТУ 3583:2015 

«Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови» наведені в табл. 2.13.  

Таблиця 2.13- Фізико-хімічні показники якості кухонної солі 

Назва показника 
Норматив, в перерахунку на суху 

речовину для першого ґатунку солі 

1 2 

Масова частка хлористого натрію, % не менше 

як 
97,50 

Масова частка кальцій-йону, % не більше як 0,55 

Масова частка магній-йону, % не більше як 0,10 

Масова частка сульфат-йону, % не більше як 1,20 

Масова частка оксиду заліза, % не більше як 0,20 

Масова частка сульфату натрію, % не більше як 0,040 

Масова частка нерозчинного у воді 

залишку(н.з.), %, не більше ніж 

0,03 

Масова частка вологи, %, не більше ніж 0,10 

рН розчину  6,5-8,0 
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 Вміст токсичних елементів у кухонної солі не повинен перевищувати 

значень, наведених в табл. 2.14.  

 Табл. 2.14 – Вміст токсичних елементів у кухонній солі 

Назва показника Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж 

Вміст металів: 

Кадмію 0,5 

Арсен  0,5 

Плюмбум 2 

Меркурій 0,1 

Цинку 10,0 

Купрум  3,0 

 

Для упакування хліба пропонуються такі матеріали: папір, вощений папір, 

поліетилен, БОПП, поліпропілен, ПВХ[30].  

Не всі види паперу можуть застосовуватись для упакування хліба. Більше 

підходять спеціальні сорти паперу, але пакети з них будуть порівняно високої 

вартості. В деяких магазинах продавці вкладають хліб у паперові пакети 

безпосередньо при відпуску. Завдяки непрозорості паперових пакетів 

порушується інформативна функція упаковки.  

Для пакування готових виробів використовують харчову поліетиленову 

плівку згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951 та інші пакувальні матеріали, 

застосовування яких у контакті з харчовими продуктами дозволено центральним 

органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 

Довготривалість контакту виробів з плівкою ПВХ повинна 

контролюватися при температурі до 40 °С — час контакту практично не 

обмежений, від 40 до 70°С — час контакту не більше 2-х годин, більше 70 °С — 

прямий контакт не допускається. Ці вимоги накладають обмеження на 

використання такої плівки для упакування хліба. 

Більш прогресивними вважаються поліпропіленові (орієнтовані або 

неорієнтовані) і полівінілхлориді плівки. Властивості пакувальних матеріалів 

зазначені в табл. 2.15.  
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Таблиця 2.15- Плівкові матеріали для упакування хліба 

Властивості ПП ПВХ ПЕВТ 

Щільність, г/см3 0,9 1,2-1,6 0,92 

Прозорість  Дуже добра Дуже добра Добра 

Глянець Дуже добра Дуже добра Практично 

відсутня 

Можливість зварювання 

пакета 

Дуже добра Проблематично Дуже добра 

Можливість зберігання хліба 

без порушення цілісної 

упаковки 

Є Є Відсутня, хліб 

пліснявіє 

Можливість нанесення 

друкованого зображення 

Є - Є 

Можливість упаковки 

гарячого хліба 

Є, з нанесенням на 

пакет інформації 

Відсутня Відсутня 

  

Довготривалість контакту виробів з плівкою ПВХ повинна 

контролюватися при температурі до 40 °С — час контакту практично не 

обмежений, від 40 до 70°С — час контакту не більше 2-х годин, більше 70 °С — 

прямий контакт не допускається. Ці вимоги накладають обмеження на 

використання такої плівки для упакування хліба. Упаковка із поліпропілену 

таких недоліків не має. ПВХ практично не піддається звичайним способам 

утилізації, оскільки при його горінні утворюється значна кількість діоксинів, які 

здатні викликати мутацію в людському організмі на генному рівні, а при 

нагріванні вище 100 °С із матеріалу може виділятися хлорвуглеводень. Товщина 

пакувальної плівки для хліба із ПВХ повинна бути 10—15 мкм, а пакети із 

поліпропілену — 20—30 мкм або в два рази товщі. ПВХ майже вдвічі важчий 

ПП і тому площа плівки із 1 кг цих матеріалів однакова. Плівка на основі ПВХ, 

яка виробляється фірмами Nova Roll i Omni, на відміну від інших, має такі 

переваги: самоклеюча, вибірково пропускає водяну пару і вуглекислий газ 

назовні, а кисень — усередину. Вона запобігає розвитку бактерій в упакованому 

продукті. Крім того, продукти в такій упаковці зберігають свій початковий 

вигляд і смакові якості триваліше, ніж упаковані в поліетиленову або 

поліпропіленову плівку. Структура ПВХ плівки дозволяє пакувати хлібобулочні 
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вироби в гарячому вигляді. Вони не черствіють і не пліснявіють у такій упаковці 

протягом 4-6 днів. Разом з тим аромат свіжоспечених виробів вільно 

розповсюджується назовні. Ці плівки безпечні для здоров’я, але вони не увійшли 

у рекомендований список матеріалів для пакування хлібобулочних виробів.  

Плівка із поліпропілену може бути неорієнтована або орієнтована. Бар’єрні 

властивості обох видів плівок практично однакові, але відрізняються за фізико-

хімічними властивостями. Двовісноорієнтовані плівки із поліпропілену (ВОРР) 

практично не тягнуться, чутливі до проколювання (плівки одразу рвуться), гірше 

зварюються, але міцніші від неорієнтованих у 4-6 разів. Такі плівки можуть 

використовуватись на автоматичних і напівавтоматичних станках. [13] 

Пакети із неорієнтованої поліпропіленової плівки застосовують для ручної 

або напівавтоматичної упаковки. В цілому поліпропілен вважається найбільш 

сприятливим матеріалом для пакування хліба: упаковка із поліпропілену 

дозволяє збільшити термін зберігання від 3 до 5 діб. Вона характеризується 

відмінною прозорістю і глянцем, завдяки чому хліб у такому пакеті виглядає 

яскраво і привабливо. Упаковка має високу міцність та еластичність, добре 

зварюється, перфорований пакет дозволяє упаковувати гарячий хліб, а на пакет 

наносити друковане зображення.  

На ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» використовують пакувальні 

плівки (26 %) і пакувальні папери (34 %). Із плівкових матеріалів найбільшу 

кількість займають поліпропілен (29 %) і пористі багатошарові комбіновані 

плівки (18 %). Перспективними для пакування цих виробів є поліпропіленові 

плівки (біоорієнтовані) і біоксальноорієнтовані полістирольні стрічки для 

формованої одноразової упаковки. Досить широко використовують паперові, 

полімерні пакети, спеціальні картонні коробки, пакувальні полімерні 

багатошарові та комбіновані плівкові матеріали, у тому чисті стретчеві й 

термоусадкові плівки, прозорі полімерні коробки — контейнери з кришками.  

Транспортною тарою служать переважно ящики з гофрованого картону. 

Хлібопекарні підприємства закуповують готову упаковку (спеціальні картонні 

упаковки, пакети, плівковий матеріал), а пакування виробів здійснюють на 
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спеціальних машинах або ручним способом безпосередньо на підприємствах. 

Перед пакуванням хлібобулочних виробів ураховують перш за все тривалість їх 

охолодження. 

Показники якості та безпечності хліба білого подового  визначають за 

ДСТУ 7517:2014 «Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні умови» 

Органолептичні показники хліба білого подового визначають за ДСТУ 

7517:2014 і наведені в табл. 2.16 [14].  

Таблиця 2.16 – Органолептичні показники якості хліба білого подового 

Назва показника Характеристика 

Зовнішній вигляд, форма: Округла, овальна або продовгувато-овальна, не 

розпливається, дозволено 1-3 злипи 

Поверхня Без великих тріщин і подривів,з наколами чи надрізами 

або без них. Дозволено борошняність. 

Колір Від світло-жовтого до темно-коричневого, без підгорілості 

Стан м’якушки Пропечений, еластичний, не вологий на дотик, без слідів 

непромісу, з розвиненою пористістю 

Смак і запах Характерні даному виду виробів і використаної сировини, 

без стороннього присмаку та запаху. 

 

Фізико-хімічні показники хліба білого подового визначають за ДСТУ 

7517:2014 і наведені в табл. 2.17 

Таблиця 2.17 - Фізико-хімічні показники хліба білого подового  

Назва показника Норма 

Вологість м’якушки, %, не більше ніж 43,0 

Кислотність м’якушки, град, не більше 3,0 

Пористість м’якушки, %, не більше ніж 68,0 

 

Вміст токсичних елементів у хлібі не повинен перевищувати гранично 

допустимі концентрації, передбачені чинною нормативною документацію і 

зазначені у таблиці 2.18 [19]. 

Таблиця 2.18. - Вміст токсичних елементів у хлібі  

Назва показника Норма 

Свинець, мг/кг, не більше 0,3 
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Кадмій, мг/кг, не більше 0,05 

Миш’як, мг/кг, не більше 0,1 

Ртуть, мг/кг, не більше 0,01 

Мідь, мг/кг, не більше 5,0 

Цинк, мг/кг, не більше 25,0 

Мікотоксини: 

Афлатоксин В₁, мг/кг, не більше 0,005 

Зеараленон, мг/кг, не більше 1,0 

Дезоксиніваленон, мг/кг, не більше 0,5 

Радіонукліди: 

Цезій 137, Бк/кг, не більше 20,0 

Стронцій 90, Бк/кг, не більше 5,0 

 

У момент виймання хліба з печі температура його скоринки сягає 130-

180°С, на межі скоринка — м’якушка — 100 °С, а центру м’якушки — 96-97 °С. 

Скоринка хліба повністю зневоднена, а м’якушка має вологість на 1-2 % більшу 

за вологість тіста. 

Хлібобулочні вироби після виходу із печі стрічковим транспортером 

подаються на циркуляційний стіл. Формовий і подовий хліб укладають у 

дерев’яні лотоки з решітчастим дном. Подовий хліб, батони, плетінки - в один 

ряд на нижню скоринку або ребро з нахилом до бокової скоринки; булочні 

вироби масою до 200 г і здобні вироби укладають на лотоки в 1-2 ряди на нижню 

сторону, а з оздобленням верхньої скоринки - в один ряд. Правила укладання і 

зберігання виробів визначаються нормативною документацією. 

При укладанні відбраковують вироби, нестандартні за органолептичними 

ознаками: з неправильною формою, забрудненою поверхнею, підривами більше 

1,5-2 см, деформовані тощо [12]. 

Контейнери з виробами до відправлення в торговельну мережу 

зберігаються у відділенні для їх зберігання, де здійснюються сортування 

виготовленої продукції, органолептична оцінка, контроль маси і облік, після чого 

передається до експедиції.  
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Відхилення від установленої маси для остиглих виробів масою більше 0,2 

кг допускається в межах ± 2,5 % і повинно встановлюватись по середній масі, 

одержаній при одночасному зважуванні 10 шт. виробів. Відхилення у масі 

одного остиглого хліба в меншу сторону не повинно перевищувати 3 %. 

Допустима величина відхилення від маси виробів установлюється нормативною 

документацією на даний виріб. Здебільшого для булочних і здобних виробів 

масою до 0,2 кг передбачається допустиме відхилення, визначене за середньою 

масою 10 виробів ± 3 %, а для одного остиглого виробу + 5 %. 

Тривалість зберігання виробів на хлібопекарських підприємствах 

відраховується з моменту виходу хліба з печі до моменту його відвантаження 

одержувачу. Тривалість зберігання упакованих виробів на підприємстві 

відраховується з моменту їх пакування. 

Хліб, що зберігався на підприємстві або в торговельній мережі довше 

встановлених термінів, вважається браком і має бути відправлений на переробку 

у вигляді мочки або кришива [13]. 

Маркування споживчої упаковки хліба містить наступні дані: 

• найменування хліба; 

• найменування підприємства - виробника, його адресу; 

• товарний знак; 

• маса нетто; 

• склад продукту; 

• харчова цінність 100 г продукту; 

• термін і температура зберігання хліба; 

• дата вироблення; 

• позначення документа, у відповідності з яким виготовлений і може 

бути ідентифікований продукт; 

• інформація про підтвердження відповідності харчового продукту. 

Пластикові лотоки у міру забруднення миють у спеціальних приміщеннях 

миючими засобами, дозволеними для використання на харчових підприємствах, 

після чого споліскують теплою водою і сушать. 
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Дерев’яні лотки заборонено мити, тому для їх очищення використовують 

сухі щітки, якими змітають залишки. При виявленні ознак картопляної хвороби, 

лотки обробляють розчином оцту і висушують. 

 Хлібосховище має бути сухим, чистим, з побіленими, пофарбованими 

стінками, облаштоване природним освітленням, а також припливно-витяжною 

вентиляцією з триразовим обміном повітря за одну годину. У хлібосховищі не 

допускається зберігання інших продуктів і матеріалів, а також бракованої 

продукції. [23] 

Експедицію один раз на рік дезінфікують. Для перевезення хліба 

використовують спеціалізовані машини з закритим кузовом 

 

Висновок до розділу 2: 

У цьому розділі наведено опис технологічного процесу виробництва хліба 

білого подового. Розглянуто способи підготовки сировини, яка використовується 

в основному технологічному процесі та представлено принципову блок-схему 

виробництва хліба білого подового. 

Кожний етап технологічного процесу був розглянутий з метою одержання 

як можна більшої кількості даних, що дають змогу встановити можливі у 

майбутньому процедури ідентифікації та моніторингу ККТ. Система НАССР 

базується на комплексному підході, тому кожен етап технологічного процесу має 

бути детально досліджений та всі працівники повинні мати достатній рівень 

знань для ідентифікації небезпечних факторів. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

3.1 Вихідні дані до технологічних розрахунків  

РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕЧЕЙ 

Хліба білого подового, масою 1,0 кг; встановлюємо печі Г4-ХПК-20; 

Виробнича потужність заводу визначається сумарною продуктивністю 

печей. 

Кількість виробів по довжині  поду, N, в штуках, за формулою: 

ab

aB
N

+

−
= ,                                                 (3.1) 

де: В – довжина поду печі, мм; 

b –довжина  виробу, мм; 

а – зазор між виробами, мм 

Кількість виробів по ширині поду печі, n, в штуках, за формулою 

al

aL
n

+

−
=  ,                                                    (3.2) 

де: L – ширина  поду печі, мм; 

l – ширина  виробу, мм; 

Потужність печі, Ргод, в тоннах  за годину за формулою 

.

60

tв

gnN
Pгод


=   ,                                              (3.3) 

де: n1 - кількість виробів по ширині поду, мм; n2 - кількість виробів по 

довжині поду, мм; g – маса одного виробу, кг; tв - тривалість випікання 

виробу, хв. 

Добова потужність печі Ргод, в тоннах за добу за формулою 

т/добу23,РP год

хл

доб

хл =                                            (3.4) 

Кількість виробів за годину Ргод 
шт, в тоннах за добу за формулою 

g/год

х

шт

год =                                                      (3.5) 

 

Розрахунок продуктивності печі Г4-ХПК-20  в якій випікається хліб білий 

подовий, масою 1,0 кг 
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Згідно даного проекту встановлюємо тунельну піч Г4-ХПК-20. 

Довжина поду печі  12000 мм, ширина - 2100 мм 

Кількість рядів хліба по ширині поду, n, в штуках, за формулою (3.6): 

штn 6,6
30280

302100
=

+

−
=  

Приймаємо 6 шт. 

Кількість рядів хліба по довжині, N, в штуках, за формулою (3.7): 

штN 5,86
30110

3012000
=

+

−
=  

Приймаємо 86 шт 

Потужність печі, Ргод, в тоннах за годину за формулою  (3.8): 

кг/год0,538т,
2

600,4
P год

х 43,538
3

686
==


=  

Добова потужність, Ргод, в тоннах за добу за формулою (3.9): 

т/добу37,1223538,0Pдоб

хл ==  

Кількість виробів за годину Ргод 
шт, в тоннах за добу за формулою (3.10): 

штшт

год 1345,40/538,0 ==  

 

Таблиця 3.1 – Виробнича потужність заводу 

№ печі 

 

Марка 

печі 

Асортимент 

виробів 

Продуктивність 

за годину, т 

Тривалість 

роботи печей 

протягом 

доби, год 

Продук-

тивність 

за добу, 

т 

2 Г4-ХПК-

20 

Хліб білий 

подовий 1,0 

кг 

0,538 23 12,37 

Разом:                                                                                                        12,37 

 

  Вихідні дані до технологічних розрахунків 

Вихідні рецептури і фізико-хімічні показники якості хлібобулочних виробів 

приведено в табл. 3.2 
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Таблиця 3.2 – Вихідні рецептури та фізико-хімічні показники виробів 

Сировина та якісні показники Хліб білий подовий 

Стандарт на готовий виріб ДСТУ 7517:2014 

Рецептура на 100 кг  

Борошно пшеничне вищого сорту 100,0 

Дріжджі хлібопекарські пресовані 1,0 

Сіль кухонна 1,5 

Всього 102,5 

Маса виробу, кг 0,4 

Вологість тіста, % не більше 42,0 

Кислотність, град, не більше 3,0 

Пористість, %, не менше 68,0 

 

3.2 Продуктові розрахунки 

 Розрахунок пофазної рецептури для хліба білого подового масою 1 кг 

Хліб білий подовий, масою 1 кг готують на густій опарі. Тривалість 

бродіння тіста перед розробкою 30-60 хв.; маса борошна в опару 50 %; вологість 

опари 47 %. Густина розчину солі 1,2 кг/л, а його концентрація, 26 %. 

Таблиця 3.3 - Співвідношення сухих речовин і вологи в сировині                                                              

Сировина Маса, кг Масова частка 

вологи, % 

Маса сухих 

речовин, кг 

Борошно пшеничне вищого сорту 100,0 14,5 85,5 

Дріжджі хлібопекарські пресовані 1,0 75,0 0,25 

Сіль кухонна харчова 1,5 - 1,5 

Разом  102,5 - 87,25 

Дріжджова суспензія готується у співвідношенні дріжджі та вода 1:3. 

Вихід тіста із 100 кг борошна, Gт кг, що надходить у виробництво 

кг ,
100

100
GT

тW

CP

−


=


                                                (3.11) 

𝐺𝑇 =
87,25 ⋅ 100

100 − 42,0
= 150,43кг 

де ΣСР – загальна кількість сухих речовин у сировині, кг 
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              Wт - вологість сировини, %  

Кількість води в тісто Gв кг, знаходимо за формулою: 

кгGGG сирТВ ,−=                                                   (3.12) 

𝐺В = 150,43 − 110,0 = 40,43кг 

Кількість сольового розчину Gр.с. кг, знаходимо за формулою: 

C

G
G c

ср

100
..


=                                                    (3.13) 

кгG cp 8,5
26

1005,1
.. =


=  

де С – концентрація солі, %. 

Кількість води, що йде на приготування сольового розчину визначаємо за 

формулою: 

    cср

ср

в GGG −= ..

..                                                      (3.14) 

 

кгG ср

в 3,45,18,5.. =−=  

Складаємо таблицю співвідношення сухих речовин і тіста в опарі. 

Таблиця 3.4 - Співвідношення сухих речовин і вологи в сировині для опари                                                                    

Сировина Маса, кг 
Масова частка 

вологи, % 

Маса сухих 

речовин, кг 

Борошно пшеничне вищого сорту 50,0 14,5 42,75 

Дріжджі 1,0 75,0 0,25 

Разом  51,0 - 43,0 

 

кг1,81
47100

1000,43
GT =

−


=  

Кількість води в опару, Gв
о
 кг, знаходимо за формулою (3.15): 

кгGВ 1,300,511,81 =−=  

Кількість дріжджової суспензії в опару Gр.с. кг, знаходимо за формулою: 

3. += дрдрсуспдр GGG                                               (3.16) 

кгG суспдр 0,430,10,1. =+=  
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Кількість води, що йде на приготування дріжджової суспензії визначаємо 

за формулою : 

кгGв 0,30,10,4дж.с =−=  

Кількість води в опару, з врахуванням води в дріжджовій суспензії, Gв
о/, в 

кілограмах, за формулою: 

сд

в

о

в

о

в GGG .р/ −=                                             (3.17) 

кгGо

в 1,270,31,30/ =−=  

Кількість води в тісто, з врахуванням води в розчині солі і дріжджовій 

суспензії, опарі, Gв
т/, в кілограмах, за формулою : 

𝐺в
т/

= 40,43 − 4,3 − 4,0 − 30,1 = 2,03кг 

Кількість борошна вищого сорту , яке використовують для приготування 

тіста, Gб, в кілограмах, за формулою: 

о

бб

т

б GGG −=                                                  (3.18) 

кгGб 5050100 =−=  

Пофазна рецептура приготування тіста для хліба білого подового, масою 

1 кг  на густій опарі приведена в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 – Пофазна рецептура приготування тіста по фазам на 100кг 

борошна, кг 

Сировина Всього, кг В опару, кг В тісто, кг 

Борошно пшеничне вищого сорту 100,0 50,0 50,00 

Дріжджова суспензія 4,0 4,0 - 

Сольовий розчин 5,8 - 5,8 

Вода 40,43 30,1 2,03 

Опара - - 81,1 

Разом 150,43 81,1 155,43 

 

Таблиця 3.6 – Технологічний режим приготування хліба білого подового, масою 

1 кг                                                                          

Параметри процесів Одиниця 

параметру 

Опара Тісто 

Початкова температура С 29-30 29-31 
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Кінцева кислотність град 3-4 2,5-3 

Вологість % 47 42,5 

Тривалість бродіння год 4-4,5 1-1,4 

Тривалість вистоювання хв - 40-70 

Температура в середині 

вистоювальної шафи 
С - 35-37 

Тривалість випікання хв - 20-25 

Температура випікання С - 210-230 

   

 

Розрахунок виходів 

Розрахунок виходу для хліба білого подового, масою 1кг 

Загальна кількість сировини, gс,  в кілограмах, за формулою: 

                     цсдрбc ggggg +++=  ,                                        (3.19) 

де: gб, gдр, gс gц- відповідно маса борошна, дріжджів пресованих, солі на 

100кг борошна, кг 

Середньозважена вологість, Wср, в відсотках, за формулою: 

                       W
g W g W g W

g g gс

б б д д с с

б д с

р

р р

р

=
 +  + 

+ +
 ,                         (3.20) 

де: Wб, Wдр, Wс – відповідно вологість борошна, дріжджів пресованих та 

солі, % 

Вихід тіста, gт, в кілограмах, за формулою: 

                           
( )

g
g W

Wт

с с

т

=
 −

−

100

100

р

                                                  (3.21) 

Втрати борошна до замісу тіста, Вб, в кілограмах, за формулою: 

                              
( )

В
g W

Wб

б б

т

=
 −

−

100

100
                                       (3.22) 

де: gб- втрати борошна на стадіях до замісу тіста, % 

Втрати борошна і тіста в період від його замішування до посадки в піч, Вт, 

в кілограмах, за формулою: 
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( )
В

g W

Wтт

т с

=
 −

−

100

100

р

                                                (3.23) 

де: gт- втрати борошна і тіста від початку замісу до посадки в піч, % 

 

Затрати при бродінні, Зб, в кілограмах, за формулою: 

                
( ) ( )

( )
З

g g g W

W
б

б с об с

т

р

р р р.

.
=

  −  −

  −

095 100

196 100 100
                                 (3.24) 

де: 0,95 – коефіцієнт перерахунку кількості спирту на еквівалентну йому 

кількість оксиду вуглецю; 

      gобр- затрати борошна при обробці тіста, %. 

Затрати борошна на обробку, Зобр, в кілограмах, за формулою: 

( )

т

бтобр

об
W

WWg
З

−

−
=

100
                                               (3.25) 

де: gобр – затрати на борошна на обробку, % 

Затрати борошна при випіканні, Зуп, в кілограмах, за формулою: 

          
( )( )

З
g g В В З З

уп

уп т б т б об

=
 − + + +р р

100
,                           (3.26) 

де: gуп- затрати борошна при випіканні, % 

Затрати при укладанні, Зук, в кілограмах, за формулою: 

               
( )( )

З
g g В В З З З

ук

ук т б т б об уп

=
 − + + + +р р

100
,                      (3.27) 

де: gук- затрати при укладанні, % 

Затрати від усихання, Зус, в кілограмах, за формулою: 

( )( )
З

g g В В З З З З

ус

ус т б т б об уп ук

=
 − + + + + +р р

100
,                           (3.28) 

де: gус- затрати при усиханні, % 

 

Перерахунок втрат з крихтами до маси хліба, gкр, в відсотках, за формулою: 

                  g
g

gк

к б

хл

плр

р.
=

100
,                                             (3.29) 
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де: gкрюб –втрати борошна з крихтами, % ; 

     gхл
пл–плановий вихід хліба, %. 

Перерахунок втрат при переробці браку до маси хліба, gбр, в відсотках, за 

формулою: 

g
g

gб

б б

хл

плр

р.
=

100
 ,                                            (3.30) 

де: gбр.б –втрати борошна з браком, %  

Втрати з крихтами і ломом, Вкр, в кілограмах, за формулою: 

( )( )
В

g g В В З З З З З

к

к т б т б об уп ук ус

р

р р р

=
 − + + + + + +

100
,               (3.31) 

де: gус- втрати з крихтами і ломом, % 

Втрати за рахунок неточності маси штучних виробів, Вшт, в кілограмах, за 

формулою: 

( )( )
В

g g В В З З З З З

шт

шт т б т б уп ук ус к

=
 − + + + + + +р р

100
,              (3.32) 

де: gш- втрати за рахунок неточності маси, %.  

Втрати від переробки браку, Вбр, в кілограмах, за формулою: 

( )( )
В

g g В В З З З З В В

б

б т б т б уп ук ус к шт

р

р р р

=
 − + + + + + + +

100
 ,       (3.33) 

де: gбр- втрати при переробці браку, %.      

Вихід хліба, gхл, в відсотках, за формулою: 

( )g g В В З З З З В В Вхл т б т б уп ук ус к б шт= − + + + + + + + +р р р          (3.34) 

Загальна кількість сировини, gс,  в кілограмах, за формулою (3.14): 

𝑔с = 100 + 1,0 + 1,5 = 102,5кг 

Середньозважена вологість, Wср, в відсотках, за формулою (3.15): 

𝑊ср =
100 ⋅ 14,5 + 1,0 ⋅ 75 + 1,5

102,5
= 14,40% 

Вихід тіста, gт, в кілограмах, за формулою : 

𝑔т =
102,5 ⋅ (100 − 14,5)

100 − 42
= 162,2кг 
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Втрати борошна до замісу тіста, Вб, в кілограмах, за формулою (3.35): 

( )
кгВб 044,0

42100

5,1410003,0
=

−

−
=  

Втрати борошна і тіста в період від його замішування до посадки в піч, Вт, 

в кілограмах, за формулою (3.36): 

( )
кгВб 074,0

42100

5,1410005,0
=

−

−
=  

Затрати при бродінні, Зб, в кілограмах, за формулою (3.37): 

( ) ( )
( )

кгЗбр 42,2
4210010096,1

5,1410070,00,11095,01,3
=

−

−−
=  

Затрати борошна на обробку, Зобр, в кілограмах, за формулою (3.38) 

( )
кгЗоб 332,0

42100

5,14427,0
=

−

−
=  

Затрати борошна при випіканні, Зуп, в кілограмах, за формулою (3.39): 

( )( )
кгЗуп 38,13

100

332,042,2074,0044,02,1624,8
=

+++−
=  

Затрати при укладанні, Зук, в кілограмах, за формулою (3.40): 

( )( )
кгЗук 02,1

100

38,13332,042,2074,0044,02,1627,0
=

++++−
=  

Затрати від усихання, Зус, в кілограмах, за формулою (3.41): 

( )( )
кгЗ ус 8,5

100

02,138,13332,042,2074,0044,02,1624
=

+++++−
=  

Перерахунок втрат з крихтами до маси хліба, gкр, в відсотках, 

за формулою (3.42): 

%037,0
9,136

10005,0
=


=крg  

Перерахунок втрат при переробці браку  до маси хліба, gбр, в відсотках, за 

формулою (3.43) 

%015,0
9,136

10002,0
=


=брg  

Втрати з крихтами і ломом, Вкр, в кілограмах, за формулою (3.44): 

( )( )
кгВус 032,0

100

8,502,138,13332,042,2074,0044,02,261023,0
=

++++++−
=  
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Втрати за рахунок неточності маси штучних виробів, Вшт, в кілограмах, за 

формулою (3.45): 

( )( )
кгВшт 69,0

100

032,08,502,138,13332,042,2074,0044,02,26105,0
=

+++++++−
=  

 

Втрати від переробки браку, Вбр, в кілограмах, за формулою (3.46): 

( )( )
кгВбр 021,0

100

69,0032,08,502,138,13332,042,2074,0044,02,261015,0
=

++++++++−
=  

 

Вихід хліба, gхл, в відсотках, за формулою (3.47):

( ) кгg хл 30,13702,069,0032,08,502,138,13332,042,2074,0044,02,162 =+++++++++−=  

Плановий вихід хліба білого подового становить 136,9%, оскільки в 

нашому випадку розрахунковий вихід 137,3% більший від планового, то є 

наявність резервів для економії сировинних ресурсів. [50] 

Для подальших розрахунків приймаємо плановий вихід. 

 

Розрахунок виробничих рецептур 

У разі приготування напівфабрикатів безперервним способом визначають 

витрати борошна за годину при роботі однієї печі гGб , кг/год: 

;
100
х

г
г

В

P
Gб


=  ,                                           (3.48) 

де: Р год - годинна продуктивність печі кг/год;  Вх - плановий вихід хліба,% 

Потім розраховують коефіцієнт перерахунку пофазної рецептури на виробничу: 

;
60100 

=
год

б

хв

G
К                                               (3.49) 

У випадку порційного приготування напівфабрикатів коефіцієнт 

перерахунку обчислюють залежно від допустимої величини завантаження  діжі 

борошном д

бG , кг за формулою (3.50): 

;
100

дбд

б

Vg
G г


=  
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Коефіцієнт перерахунку пофазнаї рецептури розраховують за формулою 

(3.51): 

;
100

д

б

діж

G
К =  

Якщо напівфабрикати готують у заварювальній машині коєфіціент 

перерахунку пофазної рецептури розраховують за формулою (3.52): 

 

;
\

\
1 фнG

фGн
Кзав =  

Розрахунок виробничої рецептури для хліба білого подового, масою 1 кг 

Приготування тіста для хліба білого подового, масою 1 кг готується безперервно, тому 

знаходимо величину завантаження ємності тістомісильної машини борошном 

при приготуванні тіста,  дGб , в кілограмах, за формулою (3.53): 

кгGб д 75
100

30025
=


=  

Коефіцієнт перерахунку пофазної рецептури, Кд, знаходимо за формулою 

(3.54): 

75,0
100

75
==дК  

кгGб д 051
100

30035
=


=  

кгКд 05,1
100

105
==  

Рецептура на одне корито одержується шляхом множення даних пофазної 

рецептури на коефіцієнт перерахунку. Виробнича рецептура приготування хліба 

білого подового, масою 1 кг приведено в табл. 3.8. 

 

 

 

 

Таблиця 3.8 - Виробнича рецептура приготування хліба білого подового, 

масою 1 кг,  
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Сировина і напівфабрикати 
В опару на один заміс 

,кг 
В тісто, кг 

Борошно пшеничне вищого сорту 37,5 52,5 

Дріжджова суспензія 3,0 - 

Сольовий розчин - 6,09 

Вода 20,32 7,4 

Опара - 85,15 

Разом 60,82 150,43 

 

3.3 Розрахунки витрат основних і допоміжних матеріалів 

 Розрахунок витрати сировини 

Розрахунки витрати сировини для хлібобулочних виробів розраховуються 

за формулами. 

Годинні  витрати борошна, год

бG , кг/добу: 

,
100

хл

год

хлгод

б
Q

Р
G


= кг/год                                                       (3.54) 

де Qхл – вихід хліба, % 

     −вигот  час, протягом якого виготовляються вироби; 

Годинні  витрати іншої сировини, , кг/год: 

,/
100

*
годкг

GG
G

сир

год

бгод

сир =                              (3.54) 

де Gсир- маса сировини згідно рецептури, кг; 

Добові витрати визначають за формулою : 

добкгGсGдоб

сир /23=  

 

Розрахунок витати сировини для хліба білого подового, масою 1,0 кг. 

Годинні витрати борошна, год

бG , кг\год за формулою : 

годкгG год

б /73,458
9,136

1000,628
=


=  
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Добові витрати борошна пшеничного вищого сорту, äîá

ñgG /â
 кг, за формулою 

: 

добкгGдоб

cп /79,105502373,458./ ==  

Годинні  витрати дріжджів, год

дрG .  кг, за формулою (3.55): 

годкгG год

др /59,4
100

0,173,458
. =


=  

Добові витрати дріжджів, доб

дрG  кг, за формулою (3.56): 

добкгGдоб

др /57,1052359,4. ==  

 

Годинні  витрат солі, год

cG . кг, за формулою (3.57): 

годкгG год

c /88,6
100

5,173,458
. =


=  

Добові витрат солі, доб

cG  кг, за формулою (3.58): 

добкгGдоб

c /24,1582388,6. ==  

 

 

Висновок до 3 розділу: 

Під час написання даного розділу було розроблено технологічні 

розрахунки: продуктові та розрахунки витрат основних та допоміжних 

матеріалів і пакувальних матеріалів. Було проведено розрахунок виробничої 

рецептури для хліба білого подового, масою 1 кг, розрахунок виробничих 

рецептур. Ми розраховували потужність завода та продукивність печі. Були 

наведені розрахунки виходухліба та унифікованої рецептури. 
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Розділ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА 

ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ  

В таблиці 4.1 наведено специфікацію основного обладнання. 

Таблиця 4.1 Специфікація основного обладнання 

№ пор. № 

позиції 

Обладнання К-

сть 
Тип або марка Технічна характеристика 

1 3 Силос 10 Trevira 29T 

Місткість 29 т. 

d=2500 мл 

V=48,8 м³ 

2 6 Просіювач  10 Спіроматик Продуктивність 1500 кг/год 

3 7 
Виробничий 

силос 
6 ХЕ-112 V=2,73 м³, місткість 1,5 т. 

4 14 Солерозчинник  1 Т1-ХСУ 
Продуктивність технічна, не 

менше 9,5 л/хв., маса 135 кг 

5 12 
Дозатор змішувач 

води  
2 ДВС-1 40 л/хв 

6 23 
Тістомісильна 

машина 
2 Х-12 

Машина забезпечує поділ 

тіста на заготовки певної 

маси і розміру. 

Застосовуваний механізм 

розподілу не порушує 

клейковину тістової 

заготовки, так як під час 

повороту ротора шнек 

зупинений 

7 24 Тістоподільник 3 
«Восход-ТД-

2М» 

Для ділення тіста із борошна  

вищого сорту на шматки 

масою 0,2-1,0 кг, 

продуктивність 8-60 шматків 

у хв. 

8 25 Округлювач  3 
«Восход -ТО-

4» 

Обладнання виконане з 

нержавіючої сталі AISI – 

409, що має корозійну 

резистентність 

9 29 
Шафа 

вистоювання 
1 «Бриз-122» 

2 стелажних візків розміром 

815x940x1830 

10 30 Піч  1 Г4-ХПК-20 

Потужність електродвигуна 

15 кВт, при випіканні хліба 

житньо – пшеничного 

продуктивність 490 кг/год, 

при випіканні становить 550 

кг/год. 

11 34 
Охолоджувальна 

камера 
1 КХС-2-6М Потужність 3,0 

12 33 
Пакувальна 

машина 
1 ALD-250D 30-200 пакетів/хв 
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Вимоги до технологічних процесів 

Складу БЗБ: для забезпечення безпечної експлуатації установок 

безтарного зберігання борошна повинні дотримуватися вимоги безпеки, 

передбачені технічними умовами на їх експлуатацію, Правилами техніки 

безпеки, що діють, і спеціальними інструкціями. 

Щоб уникнути виникнення зарядів статичної електрики необхідно строго 

стежити за станом заземляючих провідників, їх цілісністю і надійністю і 

приєднання до корпусів електродвигунів, бункерів і іншому устаткуванню 

складів безтарного зберігання борошна (БЗБ). 

Для запобігання розпилу борошна слід ретельно стежити за герметичністю 

устаткування .[32] 

Фільтри, встановлені на ємкостях, повинні періодично очищатися від пилу 

по встановленому графіку. 

 До силосно - просіювального відділення. 

Подача борошна повинна бути механізованою, люки в кришках шнеків 

повинні бути обладнані запобіжними решітками. Внутрішня поверхня 

просіювачів повинна очищуватись не рідше одного разу на тиждень. 

Намагнічування магнітоуловлювачів необхідно проводити в окремому 

приміщенні без наявності борошняного пилу. Чистка виробничих силосів 

повинна проводитись по графіку, затвердженому головним інженером у 

відповідності до вимог роботи всередині апаратів і ємкостей. 

 До тістоприготовчого відділення.                                  

Обладнання для приготування тіста повинно розташовуватись по потоку. 

Для дозування сировини повинні бути передбачені дозуючі пристрої. Водомірні 

бачки повинні бути обладнанні терморегуляторами, термометрами, водомірним 

склом і переливними трубками. 

Тістомісильні машини з підкатними діжами повинні мати пристосування, 

які надійно закріплюють діжу на фундаментальній плиті під час замісу. Кришки, 

щітки тістомісильної машини повинні бути зблоковані з електродвигуном. Пуск 

тістомісильної машини проводиться за допомогою кнопки "пуск". 
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До тісторозробного відділення. 

Всі діжоопрокидувачі повинні бути занесені в журнал обліку і 

випробуватись один раз на рік. В тістоприготовчому відділенні повинно бути 

передбачено приміщення для ремонту і мойки діж з підводкою холодної і гарячої 

води. 

Подача тіста в тістоділитель повинна бути механізована. Огорожі 

ділильних головок повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм. Очистка 

машин проводиться тільки при їх зупинці. 

 До пекарського відділення. 

Робочі місця повинні бути оснащені витяжними зонтами, а при 

необхідності і припливною вентиляцією. Температура зовнішніх поверхонь не 

повинна перевищувати 45°С. Всі приводи хлібопекарських печей повинні мати 

огорожі. Печі повинні мати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру. 

Роботи по огляду і ремонту печей повинні проводитись у відповідності до 

графіку, який складає головний інженер.  

Для проведення ремонтних робіт всередині пекарної камери печі повинні 

бути обладнані спеціальними лазами, люками і вікнами. Ремонтні роботи 

допускаються всередині печей при температурі не вище 60 °С по спеціальному 

наряду-дозволу. Термін перебування всередині пекарної камери не повинен 

перевищувати 20 хвилин. 

При аварійних роботах всередині печі в гарячому стані допускаються 

працівники, які пройшли медичний огляд і інструктаж. Кількість працюючих - 

не менше двох чоловік. Працівники повинні бути оснащені ватними брюками, 

куртками, рукавицями, засобами індивідуального захисту. При проведенні 

ремонтних робіт обов'язкова наявність головного механіка вчи начальника зміни. 

Заходи  по електробезпеці: 

1. Використання діелектричних рукавиць, галош, гумових ковриків і 

площадок. 

2. Використання малої напруги. 

3. Використання показників напруги. 
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4. Використання інструментів з ізольованими ручками. 

5. Використання знаків безпеки, інструкцій. 

6. Ізоляція струмопровідних частин, використання захисного заземлення, 

сигналізаторів блокування. Біля неізольованих провідників ставити огорожі. 

7. Всі електромагнітні роботи повинні виконувати спеціалісти, які мають 

допуск або пройшли інструктаж 

Заходи по протипожежній безпеці: 

Сучасне попередження можливості виникнення загорань і попередження 

їх в пожежі у значній мірі залежить від наявності на підприємствах ефективних 

засобів автоматичної пожежної сигналізації, пожежної техніки і засобів 

пожежогасіння. Для гасіння пожеж, загорань на підприємствах 

використовуються стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння. В системі 

заходів по боротьбі з пожежами важливе значення має пожежна сигналізація. 

Заходи, що направлені на запобігання забруднення стічних вод: 

1. Механічна очистка - найбільш розповсюджена для видалення з стічних 

вод забруднень. Виділення великих частинок з стічних вод використовуються за 

допомогою решіток, сит, а дрібних - в відстійниках. [40] 

2. Хімічна очистка - заснована на виділенні забруднень шляхом хімічної 

реакції між окремими забруднювачами і реагентами. 

3. Фізико-хімічна очистка - заснована на процесах коагуляції, флокуляції, 

сорбції, кристалізації, флотації та інших. 

4. Біологічна очистка - використовується при забрудненні стічних вод 

органічними речовинами. Заходи, що направлені на зменшення забруднення і 

запилення повітря: 

На підприємствах харчової промисловості для очистки викидів в 

атмосферу у якості основних пристроїв для очистки повітря від пилу 

використовуються поодиночні циклони, гідроциклони, пилоосадочні камери, 

тканеві та електричні фільтри інше. 

Для уловлення пилу на хлібозаводах широко використовуються тканеві 

фільтри. Осівши на внутрішні поверхні рукавів домішки виділяються шляхом 
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періодичного встряхування рукавів і збираються в конусі з якого виводяться 

шнеком. [23] 

Контроль якості отриманої сировини на виробництво і якості виробленої 

Продукції на середніх та великих підприємствах здійснюють центральні та 

цехові лабораторії, якщо на підприємствах відсутні цехові лабораторії, контроль 

здійснюють центральні лабораторії, які обслуговують ряд міні-підприємств. 

 

Висновок до 4 розділу: 

Охарактеризовано технологічне та допоміжне обладнання з врахуванням 

вимог до безпечності та корисного використання.  

Були наведені вимоги до технологічних процесів. 

Були охарактерезовані склад безтарного зберігання, силосно - 

просіювальне відділення, тістоприготовче відділення, історозробне та пекарське 

відділення. 

Проаналізовано заходи щодо протипожежної безпеки,  заходи, що 

направлені на запобігання стічних вод та заходи по електробезпеці. 
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Розділ 5. РОЗРАХУНКИ ПЛОЩ ВИРОБНИЧИХ І СКЛАДСЬКИХ 

ПРИМІЩЕНЬ ТА КОМПОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 

При розрахунку площ підприємства, необхідно враховувати, що розміри 

виробничих і складських приміщень залежать від потужності підприємства, схем 

виробництва і габаритів устаткування з використанням всіх норм і правил. 

Сучасний хлібозавод передбачає установку потокових комплексно-

механізованих ліній, і остаточні розміри площ визначаються при компоновці 

устаткування. Площі для зберігання борошна, солі, дріжджів, іншої сировини 

визначають, виходячи з термінів і способів їх зберігання. [13] 

Нормами проектування для всіх видів сировини передбачаються відповідні 

терміни зберігання. Для розрахунку потрібних площ і місткостей для зберігання 

сировини складаємо таблицю: 

 

Таблиця 5.1 ─ Запас сировини для виробництва виробів на хлібозаводі 

Сировина 

Добові 

витрати 

сировини, т 

Спосіб 

зберігання 

Нормативний 

термін 

зберігання , діб 

Норма 

запасу, 

діб 

Необхідний 

запас 

сировини, т 

Борошно 

пшеничне 

вищого 

сорту 

12,48 Безтарний 

 

5-7 5 87,36 

Дріжджі 

пресовані 
1,84 в ящиках 3 3 5,52 

Сіль 

кухонна 

харчова 

0,16 у мішках 15 15 2,40 

 

Розрахунок площ складських приміщень 

Для зберігання сировини (сіль, дріжджі) розраховуємо необхідну площу 

складу та холодильних камер ( )сF , м2 , за формулою: 







=
сер

здоб

с
q

G
F                                                     (5.1) 

де добG ─ витрати сировини за добу, т; 

з ─ норма запасу сировини, діб 
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серq ─ середнє навантаження на 1м2, кг/м2. 

μ ─ коефіцієнт, що враховує проїзди і проходи (для борошна μ =1,85, для 

іншої сировини μ =1,5)  

Розрахунок холодильної камери для зберігання дріжджів (дріжджі 

зберігаються в ящиках по 5-6 ярусів) 

𝐹др =
1,84×3

0,54
= 10,22 м2                                                                       (5.2) 

Площі складу, необхідні для тарного зберігання сировини обчислюємо за 

формулою : 

-для солі: 𝐹с =
0,16×15

0,8
× 1,5 = 3 м2                                                     (5.3) 

Таблиця 5.2 - Розрахунок площі технологічного приміщення  

Назва приміщення Головний показник( 

потужність 

хлібозаводу) 

Норма площі, м2 

на 1 т 

Площа приміщення, 

м2 

Силосне відділення  12,37 2,0 116,4 

Розчинний вузол 12,37 1,5 33 

Холодильна камера 12,37  33,6 

Пекарний зал 12,37 10 2160 

Хлібосховище 12,37  450 

Експедиція 12,37  180 

 

Орієнтовну площу складу готової продукції приймають в середньому 50-

60 м2 на 1т продукції, яка підлягає зберіганню, в т.ч. для експедиції - 20%. Площі 

підсобно-виробничих приміщень визначають по потужності підприємства. Вони 

розташовуються у виробничому корпусі або окремо. 

До допоміжних відносяться адміністративні та побутові приміщення. 

• ремонтно-механічна майстерня: 23,3 ; 

• котельня: 214,7  

• тепловий пункт: 33,6  

• приміщення для санітарної обробки тари: 23,3 ; 

• приміщення для зберігання: 
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• склад для зберігання упаковочних матеріалів: 33,6  

• матеріальний склад: 104 . 

 

Висновок до 5 розділу: 

В даному розділі було розраховано та наведено виробничі площі та площі 

допоміжних приміщень. Для розрахунку потрібних площ і місткостей для 

зберігання сировини склали таблицю. Виробничий цех за площею та 

композицією обладнання повністю задовольняє потужність виробництва. 
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Розділ 6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ НА 

ПОТУЖНОСТІ 

6.1 Розрахунки витрат електроенергії 

Опалення 

     У всіх приміщеннях хлібозаводу, за виключенням пекарного відділення, 

трансформаторної і насосної підстанції, холодильних камер передбачене 

опалення. В будівлі цеху встановлено водяне опалення з параметрами теплоносія 

70-95оС. Нагрівальними приладами є радіатори, які встановлені під вікнами. У 

запилених приміщеннях замість радіаторів встановлюються гладкі труби. 

Годинну витрату тепла на опалення, Qгод, у ватах,розраховуємо  за формулою: 

Qгод=0,8*V*q0*(tв-tз),                                         (6.1) 

де V – будівельна кубатура приміщення по зовнішньому обміру, м3; 

q0 – питомі тепловитрати 1 м3 приміщення при різниці внутрішньої і 

зовнішньої температур в 1оС, Вт; 

tв – середня температура повітря в  приміщеннях, що опалюється, оС; 

tз – температура зовнішнього повітря в найбільш холодну пору 

опалювального сезону, оС; q0=0,37 Вт/м3; 

Qгод=0,8*5184*0,37*(20+25)=65982 Вт 

Річна витрата тепла на опалення, в кВт, за формулою: 

Qріч=0,8* V*q0*(tв-tс
з)*Т*n,                                     (6.2) 

де Т – кількість годин опалення за добу; 

tс
з – середня температура зовнішнього повітря в опалювальний сезон, оС; 

n – кількість днів опалювального сезону; 

Qріч=0,8*5184*0,37*(18+2)*24*170=134051,0 кВт 

 Вентиляція 

Вентиляція виробничих цехів припливно-витяжна механічна і природна. 

Вентиляція виробничих приміщень хлібозаводу необхідна для видалення 

надлишків тепла, вологи та інших шкідливих домішок у виробництві, а також 
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для забезпечення необхідних умов праці і необхідного режиму для 

технологічного процесу. 

Максимальна годинна витрата тепла на вентиляцію Qг
в, у ватах, за 

формулою: 

Qг
в=Рдоб*Lпр*С*(tпр-tз)/Т,                               (6.3) 

де Рдоб – добова потужність заводу, т; 

Lпр – годинна кількість приточного повітря на вентиляцію на тонну хліба, 

кг;  

С – теплоємність повітря, кДж/(кг·оС); 

tпр – температура приточного повітря, оС; 

tз – температура зовнішнього повітря в найбільш холодну пятиднівки 

опалювального сезону, оС; 

Т – кількість годин опалення за добу; 

Lпр=9т/год, С=1,005кДж/(кг·оС); 

Qг
в=40*9*1,005*(15+25)/24=603,0 Вт. 

Річна витрата тепла на вентиляцію Qр
в в Вт  за формулою: 

Qр
в= Рдоб*Lпр*С*(tпр-tс

з)*Т*n/24,                                      (6.4) 

де tс
з – середня температура зовнішнього повітря в опалювальний сезон, 

оС; 

n – число днів роботи вентиляції в рік (з підігріванням повітря в 

опалювальний період); 

 

Qр
в=40*9*1,005*(15+2)*24*182/24=1119409 Вт 

Орієнтовна сумарна потужність електродвигунів у витяжних установках, 

Nд, в кіловатах, за формулою: 

Nд= Рдоб*(Lпр+ Lвид)*Н*х/(24*75*3600*1,36*ηпр* ηв),              (6.5) 

де Lвид – кількість повітря, яке видаляється за годину на тону хліба, кг; 

Н – напір повітря, Н/м2;  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

75 
 



 

 

х – коефіцієнт запасу; 

ηпр – ККД приводу установки; 

ηв  – ККД вентиляторів;  

Lвид= Lпр*1,3,                                               (6.6) 

Lвид=9*1,3=11,7кг/год; 

Н=410Н/м2;  х=1,3; ηпр=0,96; ηв=0,6; 

 

6.2 Розрахунки витрат води і об’ємів стічних вод 

Холодне водопостачання 

   Забезпечення водою здійснюється від власної свердловини. Вода 

повинна відповідати вимогам ДСТУ 7525:2014 «Вода питна». 

Витрата води для приготування тіста для кожного виробу в кілограмах за 

формулою: 

В=Рдоб*Gп
вод/Т,                                                (6.7) 

 де Рдоб – добовий виробіток хліба, т; 

Т – час випікання виробу, год; 

Для приготування тіста для Хліб білого подового , масою0,75кг: 

В=12,834*471,59/23=263,15кг/год; 

Витрата води для приготування тіста для хприведена в таблиці 6.1 

Таблиця 6.1 – Витрата води для приготування тіста для хліба білого 

подового 

Назва виробу Добовий 

виробіток, т 

Витрата 

води на 1т 

виробів, кг 

Тривалість 

роботи печі, 

год 

Витрата води 

за годину, 

кг 

за добу, 

кг 

Хліб білий подовий 

 

12,37 

 

471,59 

 

23 

 

263,15 

 

6052,4 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

75 
 



 

 

Витрата води Вс  для інших споживачів за годину, в кілограмах, за 

формулою: 

Вс=N*q,                                                 (6.8) 

де N – кількість обладнання, штат і т.д.; 

q – норма витрату води на одиницю, дм3; 

Загальні витрати води для інших потреб приведено в таблиці 6.2 

Таблиця 6.2 - Загальні витрати води для інших потреб. 

Призначення 

витрат 

Норма 

витрат 

Кількість 

обладнання

штат і т.п 

Коефіцієнт 

нерівномір. 

Максима-

льна годинна 

витрата, л 

Добова 

витратак

г 

Зволоження 

пекарних камер 

200 кг/т 1,16т/год 

(13,85т/доб) 

1 232 2770 

 

Зволоження 

вистійних камер 

45 кг/т 1,7т/год 

(26,7т/доб) 

1 76,5 1201,5 

Оприскування 

хліба 

5 кг/год на 

одну піч 

4шт 1 20 300 

Миття обладнання 80 кг на 1т 

хліба 

1,7т/год 

(26,7т/доб) 

1,2 163,2 2563,2 

Раковини у 

виробничих цехах 

 

 

20 кг/год 

(500 кг на 1 

раковину за 

добу) 

2шт 

 

 

 

2 

 

 

 

80 2000 

Сантехнічні і 

питні витрати 

25 кг/чол 63чол 3 196,9 4725 

Душ 80 л на 1 

чол., який 

миється 

23чол 1 613,3 1840 

Миття підлоги 2кг/м2 2120м2 - 4240 8480 

Всього     5622 23800 
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6.3 Розрахунки витрат пари 

Гаряче водопостачання 

   Гаряча вода на заводі підігрівається в баку гарячої води за допомогою 

зміє вика, в який подається водяна пара. Пара виробляється парогенератором. 

Для отримання води необхідної температури в місцях споживання 

встановлені водозмішуючі бачки, змішувальні крани, до яких підводиться 

холодна і гаряча вода. 

Годинна витрата гарячої води Вг
г в літрах за годину визначаємо за 

формулою: 

Вг
г= Всп*(tм- tх)/(tг-tх),                                    (6.9) 

де Всп – витрата води, при температурі споживання, л/год; 

tм – необхідна температура, оС; 

tг – температура гарячої води, оС; 

tх – температура холодної води, оС; 

tх=10оС, tг=70оС. 

Загальна витрата гарячої води приведена в таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3- Загальна витрата гарячої води 

Призначення витрат Годинні витрати води, 

кг 

Температура 

споживання 

Годинні витрати 

гарячої води, кг 

Приготування  тіста 763,7 30 254,5 

Миття обладнання 163,2 60 136,0 

Раковини у 

виробничих цехах 

80,0 25 20,0 

Душ 613,3 37 276,0 

Всього 1620,2 - 686,5 

 

Запас гарячої води на три години Вз
г в кілограмах за формулою: 

Вз
г=В1г+В2г,                                                 (6.10) 
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де В1г – запас гарячої води на виробничі потреби, кг; 

В2г – запас аварійний (складає 40% 4-х годинних витрат для приготування 

тіста), кг; 

Вз
г=2059,5+0,4*254,5=2161,3кг 

Загальна витрата тепла на нагрівання води Q в кіловатах за формулою: 

Q=Вг
заг*с*(tм- tх)*х/3600,                                     (6.11) 

де Вг
заг – загальна витрата гарячої води з врахування виробничого запасу, 

кг/год; 

с – питома телоємність води, кДж/(кг·К); 

х – коефіцієнт, який враховує втрати тепла; 

с=4,19кДж/(кг·К), х= 1,2; 

Q=720,4*4,19*(70-10)*1,2/3600=60,37кВт 

Об’єм бака гарячої води Vг в дециметрах кубічних за формулою: 

Vг=Вз
г*1,1/ρ,                                               (6.12) 

де ρ – густина гарячої води, кг/м3; 

ρ=0,984кг/дм3; 

Vг=2161,3*1,1/0,984=2416 дм3. 

Встановлюємо бак для гарячої води ємкістю 3 м3 з довжиною 1,3м, 

шириною 1,0 м, висотою 2,4 м. 

 Загальний запас води Взаг розраховується на 8 годин середньогодинних 

витрат води на всі виробничі потреби і в тому числі і витрат води для душів на 

одну зміну з резервним запасом води і визначається кілограмах за формулою: 

Взаг=8* Вср.год,                                             (6.13) 

Взаг=8*1672,3=13378кг. 
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Запас холодної води Вз
х в кілограмах за формулою: 

Вз
х= Взаг- Вз

г,                                              (6.14) 

Вз
х=13378-2416=10962кг. 

Об’єм бака холодної води Vх  в дециметрах кубічних за формулою (6.15): 

Vх=10962*1,1/1,0=12058 дм3. 

Встановлюємо бак холодної води ємкістю 15 м3 з довжиною 2,5м, 

шириною 2,0 м, висотою 3,0 м. 

 

 

6.4 Розрахунки витрат холоду 

Холодопостачання 

На хлібозаводі холодильна установка використовується для 

короткострокового зберігання харчових продуктів, які швидко псуються і 

охолодження води. 

Добова витрата холоду на теплопередачу Q1х в ватах розраховуємо за 

формулою: 

Q1х=∑(F*k*(tн- tк))*24,                                        (6.16)  

де F – площа поверхонь стін, підлоги і стелі складського приміщення, м2; 

k – коефіцієнт теплопередачі огородження, Вт/м2; 

tн – температура повітря або ґрунту ззовні телопередаючої поверхні, ºС; 

tк – температура в холодильній камері, ºС; 

Для стін і стелі  tн=25ºС, для підлоги 12ºС. 

Q1х=(6,84*0,4*(4+12)+14,8*0,4*(4+28)+6,48*0,4*(4+28))*24=7587,8Вт. 

Добова витрата холоду на охолодження продуктів Q2х в ватах за 

формулою: 
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 Q2х=∑(G*c+Gт*cт)(t1- t2),                                     (6.17) 

де G і Gт – маси продуктів і тари, які охолоджуються, кг/доб; 

c і cт – питома теплоємності продуктів і тари, кДж/(кг·ºС); 

Q2х=(159,85*3,3+0,05*159,85*2,5)*(15-

4)+(132,38*2,8+0,05*132,38*2,5)*(154)+ 

+( 26,67*3,9+0,15*26,67*0,4)*(15-4)+(37,9*3,38+0,1*3,38*2,5)=11572Вт. 

Добова витрата тепла на вентиляцію камер Q3х в ватах за формулою: 

Q3х=а*V*γ*(ін-ік),                                         (6.18) 

де V – об’єм камер, м3; 

а – кратність зміни повітря в камері за годину; 

γ – питома вага повітря камери, кг/м3; 

ін і ік – теплоємність зовнішнього і внутрішнього повітря, кДж/кг; 

Q3х=2*21,2*1,218*(89,2-2,68)=4468,2Вт 

Добова витрата холоду на експлуатаційні втрати  Q4х в ватах за формулою: 

Q4х=0,2*Q1х,                                               (6.19) 

Q4х=0,2*7587,8=1517,6Вт 

Загальна добова витрата холоду Q в ватах за формулою: 

Q=Q1х+Q2х+Q3х+Q4х,                                        (6.20) 

Qх=7587,8+11572+4468,2+1517,6=25146Вт 

Витрата холоду за годину Qг
х в ватах за формулою: 

Qг
х= Qх/Т,                                               (6.21) 

де Т – тривалість роботи холодильника на добу, год; 

Qг
х=25146/24=1047,8Вт 
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Висновок до 6 розділу:  

В даному розділі було описано про забезпечення потреб виробництва. 

Наведено опис витрат електроенергії, води, пари та холоду.  

Були проведені розрахунки щодо витрат електроенергії, витрат холоду, 

витрат води та об’ємів стічних вод та витрат пари. 
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Розділ 7. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ  

7.1 Характеристика заходів з впровадження програм – передумов 

Так як на підприємстві діє система НАССР, таким чином висвітлено 

впроваджені програми-передумови. [40] 

 Програми-передумови системи НАССР на ПрАТ «Шосткинський 

хлібокомбінат» охоплюють такі процеси: 

1. Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень 

для уникнення перехресного забруднення; 

2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, 

технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо 

захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок; 

3. Вимоги до планування та стану комунікацій - вентиляції, водопроводів, 

електро- та газопостачання, освітлення тощо; 

4. Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки 

(обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з 

харчовими продуктами; 

5. Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції 

виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь); 

6. Здоров’я та гігієна персоналу; 

7. Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами 

виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності; 

8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби 

профілактики та боротьби; 

9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин; 

10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками; 

11. Зберігання та транспортування; 

12. Контроль за технологічними процесами; 

13. Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів. 
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Загальні програми передумови на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 

див. табл. 7. 

Таблиця 7 - Загальні програми передумови на ПрАТ «Шосткинський 

хлібокомбінат». 

Програми-

передумови 

Мета встановлення Джерела небезпечного 

фактору, який треба 

контролювати 

Застосовані 

стандартні 

санітарні робочі 

процедури 

Забезпечення 

належного 

планування 

виробничих, 

допоміжних 

та побутових 

приміщень 

Забезпечити, щоб територія 

потужності була 

облаштована належно для 

максимального запобігання 

несанкціонованому розвитку, 

доступу, проникненню 

шкідників, перехресному 

забрудненню харчових 

продуктів, сприяти 

видаленню стічних вод 

Біологічні – у разі 

неправильного облаштування 

території виробництва 

можливе біологічне 

забруднення сировини. 

Фізичне можливе забруднення 

сировини сторонніми 

домішками (наприклад пилом, 

відлущеними шматками 

фарби, стелі) 

Вимоги та 

інструкції щодо 

облаштування 

виробничих 

приміщень та 

побутових 

приміщень 

Забезпечення 

підтримання 

стану 

приміщень, 

обладнанняпр

оведення 

ремонтних 

робіт 

обладнання 

Забезпечити належні умови 

для виробничих процесів, 

щоб запобігти 

забрудненню продуктів. 

Фізичні -не підтримання 

належного стану приміщень та 

обладнання – забруднення 

сировини сторонніми 

домішками 

 

Інструкції щодо 

облаштування 

приміщення, 

встановлення 

обладнання та його 

обслуговування 

Планування 

та стан 

комунікацій 

Забезпечити належне 

проектування та належний 

стан системи 

водопостачання та 

водовідведення, їх технічний 

огляд, ремонт, прибирання та 

дезінфекцію. 

Біологічні – у разі порушення 

належного догляду за 

комунікацією водопостачання 

можливе біологічне 

забруднення сировини 

Інструкції щодо 

енерго-

водопостачання та 

освітлення 

Забезпечення 

чистоти 

поверхонь, 

процедур 

прибирання 

виробничих, 

допоміжних, 

побутових 

приміщень та 

інших 

поверхонь 

Забезпечити процедури 

прибирання, 

задокументовані і повністю 

впроваджені, із зазначенням 

способів прибирання, миття 

і, якщо потрібно, дезінфекції. 

Хімічні – забруднення 

сировини та готової продукції 

миючими засобами. Біологічні 

– забруднення сировини і 

готової продукції 

мікроорганізмами, через 

погано проведену дезінфекцію 

Операційні і 

санітарні інструкції 

Положення СанПіН 

42-123-5777-91 та 

ДСП 4.4.4-011-98. 

положення CAC / 

GL 69-2008 

«Настанова для 

валідації заходів 

контролю 

безпечності 

харчових 

продуктів». 
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Продовження таблиці 7 

Забезпеченн

я здоров’я та 

гігієни 

персоналу 

Забезпечити впровадження  на 

ПрАТ «Шосткинському 

хлібокомбінаті» правил поведінки 

персоналу, контрактників, 

відвідувачів, які можуть прямо чи 

опосередковано контактувати з 

відкритим харчовим продуктом, для 

запобігання його забрудненню. 

Біологічне – забруднення 

сировини та готової 

продукції через 

недотримання правил 

гігієни 

Вимоги та інструкції 

щодо дотримання 

правил гігієни, 
інструкції щодо 

проведення 

обов'язкових 

медичних оглядів 

Забезпеченн

я 

правильного 

поводження 

з відходами 

виробництва 

та сміттям, 

їх збору та 

видалення 

 

Забезпечити виконання усіх вимог 

щодо утилізації відходів, 

інформацію про місця збору 

відходів у зонах поводження з 

харчовими продуктами, визначення 

графіків та способів вивезення 

відходів з приміщень, у яких 

здійснюється поводження з 

харчовими продуктами, з метою 

уникнення їх накопичення. 

Біологічні забруднення 

сировини та готової 

продукції за рахунок 

перехресного 

забруднення 

Фізичні – забруднення 

сировини та готової 

продукції сторонніми 

домішками за рахунок 

перехресного 

забруднення 

Закон України «Про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища» 

від 25.06.1991 № 

1264-XII (ред. від 

01.01.2016); 

- Закон України 

«Про відходи» від 

05.03.1998 № 187/98 

Контроль за 

шкідниками 

Забезпечити визначення видів 

шкідників, які характерні для 

виробництва хліба білого подового,  

запобігання їх появі, засобів 

профілактики та боротьби. 

Фізичні – забруднення 

сировини та готової 

продукції шкідниками 

Інструкції щодо 

боротьби зі 

шкідниками 

Контроль 

технологічн

их процесів 

Забезпечити упевненість 

підприємства у тому, що умови 

контролю параметрів 

технологічних процесів і 

виробничого середовища прийнятні 

для виконання 

встановлених вимог до харчових 

продуктів 

Хімічні – забруднення 

сировини мастильними 

матеріалами 

Б – зараження сировини 

за рахунок порушення 

тех. параметрів 

Вимоги 

нормативних 

документів до 

сировини, 

допоміжних 

матеріалів, методів 

контролю 

обладнанням. 

Специфікаці

я і контроль 

постачальни

ків 

Забезпечити розроблення на ПрАТ 

«Шосткинському хлібокомбінаті» 

контрольних заходів щодо 

зменшення ризику забруднення 

харчових продуктів у разі 

неприйнятності неперероблених, 

частково перероблелних або 

перероблених харчових продуктів, 

допоміжних матеріалів для 

переробки харч.прод.  

Біологічні – 

надходження 

забрудненої сировини 

Фізичні – вміст 

сторонніх домішок в 

сировині 

Хімічні – перевищення 

норми хімічних речовин 

Інструкції щодо 

приймання сировини 

та контролю якості 

(вхідний контроль) 

Забезпеченн

я зберігання 

та 

транспортув

ання 

Забезпечити створення на ПрАТ 

«Шосткинському хлібокомбінаті»  

належних умов для зберігання 

готових харчових продуктів,  

предметів та матеріалів, що 

контактують з харчовими 

продуктами, та інших нехарч.прод. 

продуктів. 

Біологічні – забруднення 

готового продукту через 

порушення умов 

зберігання 

Інструкції щодо 

зберігання та 

транспортування 
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Програма-передумова системи НАССР щодо належного планування 

виробничих, допоміжних та побутових приміщень забезпечує: 

 Розміщення потужності, її виробничих, допоміжних та побутових 

приміщень, технологічного обладнання, що відповідають технологічним 

процесам, які здійснюють на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті», 

асортименту продуктів та ризиків, пов’язаних з цим; Це продемонстровано на 

Аркуші 3. [55] 

 Зменшення ризику перехресного забруднення шляхом належного 

планування та організації потоків руху неперероблених, частково перероблених 

та перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки 

харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами, у тому числі пакувальних, персоналу, відвідувачів так, щоб вони не 

несли загрозу безпечності продуктів (Аркуш 3); 

Програма-передумова системи НАССР щодо стану приміщень, 

обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування 

обладнання, калібрування, а також заходів щодо захисту харчових продуктів від 

забруднення та сторонніх домішок забезпечує: 

Відповідно до технологічних процесів, асортименту харчових продуктів та 

оцінки ризику на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» забезпечені належні 

умови для виробничих процесів, щоб запобігти забрудненню продуктів; 

 Територія потужності облаштована так, щоб максимально запобігати 

несанкціонованому доступу та проникненню шкідників, перехресному 

забрудненню харчових продуктів, сприяти видаленню стічних вод.  

 Приміщення для виробництва та зберігання продуктів  підтримуються у 

належному стані; 

 Стіни спроектовані та побудовані так, що запобігають накопиченню 

бруду, росту плісняви і утворенню конденсату, полегшувати прибирання, миття 

та дезінфекцію. Поверхні стін, підлоги в належному стані та виготовлені із 

водостійких матеріалів; 
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 Підлога спроектована так, щоб відповідати вимогам виробництва 

(механічним навантаженням, температурним режимам, обробці мийними 

засобами тощо), легко прибиратися, митися і дезінфікуватися, сприяти 

видаленню вологи (відсутність вибоїн, трапи для достатнього стоку води); 

 Стеля і підвісні елементи (трубопроводи, кабелі, лампи тощо) 

спроектовані і змонтовані так, щоб мінімізувати накопичення бруду, 

відшарування фарби, утворення конденсату та ріст плісняви, полегшувати 

прибирання та запобігати забрудненню харчових продуктів; 

Двері без тріщин, відшарування фарби та корозії, а також легко митися і за 

необхідності дезінфікуватися. Зовнішні двері, через які можна потрапити в зону 

поводження з харчовими продуктами, повинні бути спроектовані таким чином, 

щоб запобігати проникненню шкідників у приміщення. Ці двері, а також двері і 

ворота, які використовуються для розділення виробничих приміщень, повинні 

бути за можливості закритими чи обладнуватися пристроями для самовільного 

закривання; 

 Вікна, вентиляційні отвори спроектовані так, щоб запобігати 

накопиченню бруду. Якщо вікна чи прозорі дахи спроектовані для 

вентиляційних потреб, то вони захищені сітками проти комах чи іншими 

засобами для уникнення ризику забруднення харчового продукту.  

 Обладнання використовується за призначенням згідно із специфікацію та 

мати впроваджену систему технічного обслуговування обладнання. Проведення 

повірки обладнання, приладів здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. На ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» оцінюють ризики, які 

можливі через неналежну роботу обладнання та приладів.  

 Програма-передумова системи НАССР щодо планування та стану 

комунікацій (вентиляції, водопроводів водопостачання та водовідведення, 

електро- та газопостачання, освітлення тощо) забезпечує: 

Належні комунікації для проведення на ПрАТ «Шосткинському 

хлібокомбінаті» технологічних допоміжних процесів.  
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Належне проектування та належний стан системи водопостачання та 

водовідведення, їх технічний огляд, ремонт, прибирання та дезінфекцію. 

Відпрацьована вода відводититься з дотриманням вимог гігієни. Системи 

дренажу спроектовані так, щоб полегшити прибирання і мінімізувати ризик 

забруднення харчових продуктів; 

Проведення на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» оцінки ризику 

забруднення від повітря харчових продуктів. Використання повітря у 

виробництві (наприклад, використання стисненого повітря) виключає ризик 

забруднення і базується на аналізі ризиків; 

Усі виробничі зони належно освітлюються. Освітлювальне обладнання не 

є загрозою забруднення харчового продукту; 

Програма-передумова системи НАССР щодо безпечності води, льоду, 

пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, 

предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, 

забезпечує: 

Вода на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті», яка є інгредієнтом для 

харчових продуктів, і така, що може прямо чи опосередковано контактувати з 

продуктами, вода, призначена для виробництва льоду, а також зворотна вода, 

якщо така використовується в технологічному процесі, відповідає вимогам щодо 

питної води; 

 На підприємстві оцінюють ризики, які можуть виникнути при 

використанні води, розробляють і впроваджують контрольні заходи для 

уникнення забруднення від використання води (пари, льоду), допоміжних 

матеріалів для переробки харчових продуктів (діоксид вуглецю, азот), предметів 

та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; 

 Програма-передумова щодо безпечності води (льоду) забезпечує: 

• визначення джерела водопостачання (водопровідна мережа чи 

свердловина) та пов’язаних з ним ризиків; 

• відповідність умов зберігання води; 

• стан водопровідної мережі на потужності; 
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• підготовку води до використання; 

• спосіб використання води та неможливість перехресного 

забруднення через контактні поверхні; 

 На ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» за необхідності 

запроваджують такі контрольні заходи: 

• процедури вхідного контролю води із зазначенням періодичності та 

методу відбору зразків води, видів аналізів та методик з їх 

проведення. Періодичність і вид аналізів ґрунтуються на оцінці 

ризику. Для цього проводиться аналіз результатів, періодичності та 

видів досліджень. У випадку відхилень результатів досліджень води 

передбачаються можливі коригувальні заходи, а у випадку 

негативних результатів - попереджувальні заходи; 

• процедури водопідготовки. При цьому слід враховувати оцінку 

ризиків, які можуть з’явитися через неналежне використання 

матеріалів і засобів водопідготовки; 

• процедури, спрямовані на підтримання у належному стані системи 

водопостачання, - ремонт, технічний огляд, прибирання та 

дезінфекція водопроводів; 

Програма-передумова щодо допоміжних матеріалів для переробки 

харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами, забезпечує: 

• наявність документального підтвердження на використання 

допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, 

предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; 

• оцінку можливих ризиків, які можуть виникнути внаслідок 

використання допоміжних матеріалів для переробки харчових 

продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами; 

Впровадження контрольних заходів для уникнення негативного впливу на 

продукти. (Аркуш 3); 
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Програма-передумова системи НАССР щодо чистоти поверхонь, 

процедур прибирання виробничих, допоміжних, побутових приміщень та інших 

поверхонь забезпечує: 

 Процедури прибирання, задокументовані і повністю впроваджені; 

 Способи прибирання, миття і, якщо потрібно, дезінфекції визначаються за 

такими факторами: 

• природою харчового продукту; 

• типом технологічних процесів, що здійснюються під час 

виробництва харчового продукту; 

• призначенням контактної поверхні, приміщення, території; 

• матеріалом, з якого виготовлено контактну поверхню; 

• встановленими вимогами законодавства; 

• використанням результатів наукових досліджень і належних практик 

виробництва; 

 Визначення засобів та інвентарю для прибирання. Мийні та дезінфекційні 

засоби є ефективними для застосування у визначених специфічних умовах, але 

не становлять загрозу безпечності харчових продуктів за умови їх належного 

використання. Інвентар для прибирання застосовується за призначенням, є 

стійким до середовища, у якому використовується, і зберігається так, щоб 

виключати загрозу перехресного забруднення; 

Запровадження ефективних коригувальних заходів у випадку 

невідповідності процесів прибирання, миття та дезінфекції. 

На ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» регулярно здійснює перевірку 

(верифікацію) ефективності процесів прибирання, миття та дезінфекції. 

Верифікація може проводитись візуально і за допомогою лабораторного 

моніторингу. За результатами проведення аналізу ефективності процесів 

прибирання, миття та дезінфекції і виявлених невідповідностей на ПрАТ 

«Шосткинському хлібокомбінаті» запроваджують відповідні запобіжні або 

корегувальні заходи. 
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Програма-передумова системи НАССР щодо здоров’я та гігієни 

персоналу забезпечує: 

Впровадження на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» правил 

поведінки персоналу, контрактників, відвідувачів, які можуть прямо чи 

опосередковано контактувати з відкритим харчовим продуктом, для запобігання 

його забрудненню; 

 Проведення медичних оглядів відповідно до вимог законодавства. 

Періодичність та сфера проведення медичних оглядів персоналу залежно від 

природи харчових продуктів, технологічних та допоміжних процесів, посадових 

обов’язків працівників та підтвердження їх проходження (наявність особистих 

медичних книжок); 

 Наявність спецодягу та взуття, які не є причиною забруднення харчових 

продуктів. Береться до уваги форма одягу та взуття, кількість їх комплектів 

(достатня кількість яких має забезпечувати всіх працівників чистим одягом), 

процедури носіння, чистки та прання. Впровадження процедур чистки та прання, 

а також перевірку (верифікацію) їх ефективності. Процедури із застосування 

спецодягу та взуття мають визначатися на підставі оцінки ризику; 

 Недопуск до роботи, що здійснюється з метою запобігання можливості 

забруднення харчових продуктів через неналежний стан здоров’я персоналу чи 

його невідповідний зовнішній вигляд. Запровадження на ПрАТ «Шосткинському 

хлібокомбінаті» із врахуванням природи (виду) продукту і процесів виробництва 

перевірки зовнішнього вигляду персоналу перед початком роботи на наявність 

ознак гнійничкових захворювань; повідомлення про ознаки у них інфекційних 

захворювань чи контакти з людьми, у яких є такі ознаки, а також недопущення 

до роботи працівників, які можуть бути причиною забруднення харчових 

продуктів; 

Спецодяг покриває тіло від колін і вище. Для прання одягу можна 

використовувати спеціалізовану організацію (за укладеною відповідною угодою) 

або організоване на підприємстві централізоване прання. 
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 Програма-передумова системи НАССР щодо поводження з відходами 

виробництва та сміттям, їх збору та видалення з потужності забезпечує: 

• Виконання на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» усіх 

передбачених законодавством вимог щодо утилізації відходів; 

• Інформацію про місця збору відходів у зонах поводження з 

харчовими продуктами; 

• Визначення графіків та способів вивезення відходів з приміщень, у 

яких здійснюється поводження з харчовими продуктами, з метою 

уникнення їх накопичення. При цьому враховується можливість 

перехресного забруднення продуктів під час їх вивезення; 

• Місця зберігання відходів за межами приміщень, де здійснюються 

операції з харчовими продуктами, вимоги щодо зберігання відходів; 

• Стан контейнерів, ємностей для відходів, їх маркування, очищення, 

миття та дезінфекцію; 

• Вивезення відходів з території потужності та їх утилізацію, у тому 

числі за укладеними відповідними угодами. 

Прибирання, миття та дезінфекцію контейнерів, ємностей для зовнішнього 

зберігання відходів проводять окремо від іншої тари. Контейнери для 

внутрішнього зберігання відходів можуть бути одноразовими або повертатися у 

приміщення після їх очищення, миття та дезінфекції. 

Програма-передумова системи НАССР щодо контролю за шкідниками, 

визначення виду, запобігання їх появі, засобів профілактики та боротьби  

забезпечує: 

Заходи щодо запобігання проникненню шкідників на територію 

потужності: 

• наявність огорожі та облаштування території, ущільнення дверей, 

вентиляційних отворів, обладнання вікон захисними сітками від 

комах; 

• встановлення засобів профілактики та боротьби зі шкідниками по 

зовнішньому периметру. Усі заходи з боротьби зі шкідниками 
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повинні здійснюватись так, щоб не виникала загроза безпечності 

харчових продуктів через перехресне забруднення; 

• якщо встановлено електричні знищувачі комах, то вони не повинні 

розміщуватись над відкритим харчовим продуктом; 

  Маркування та регулярну перевірку всіх засобів боротьби зі шкідниками; 

Для уникнення перехресного забруднення уникають використання 

отруйних приманок у приміщеннях, де здійснюються операції з харчовими 

продуктами (непереробленими, частково переробленими або переробленими), 

допоміжними матеріалами для переробки харчових продуктів, предметами та 

матеріалами, що контактують з харчовими продуктами. 

Електричні знищувачі комах розміщуються у місцях ймовірного 

проникнення комах, що літають. Усі заходи контролю шкідників спрямовані на 

запобігання їх проникненню у приміщення, де проводяться технологічні чи 

допоміжні процеси. 

 Програма-передумова системи НАССР щодо безпечного зберігання та 

використання токсичних сполук та речовин забезпечує: 

• Визначення на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» переліку 

сполук, які використовуються і потенційно можуть загрожувати 

безпечності харчових продуктів (зокрема мийні та дезінфекційні 

засоби, приманки для шкідників, реагенти тощо). 

• Правила приймання та зберігання токсичних сполук та речовин; 

• Спосіб постачання (доставки) сполук та речовин у зони 

використання за умови уникнення перехресного забруднення; 

• Правила зберігання та використання сполук та речовин у зонах 

поводження з харчовими продуктами з метою запобігання 

негативному впливу на харчові продукти, запровадження обліку 

використання сполук та речовин; 

• Умови допуску до роботи з токсичними сполуками та речовинами 

персоналу, який пройшов відповідне навчання. 
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• Правила безпечного поводження з токсичними сполуками та 

речовинами, дії у випадку неправильного поводження з ними мають 

бути задокументованими, доведеними до відома персоналу, який 

працює з такими речовинами, та розміщені у місцях, де здійснюється 

поводження з ними. 

 Програма-передумова системи НАССР щодо специфікації і контролю 

постачальників  забезпечує: 

 Розроблення на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» контрольних 

заходів щодо зменшення ризику забруднення харчових продуктів у разі 

неприйнятності неперероблених, частково перероблених або перероблених 

харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, 

предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; 

 Встановлення і узгодження вимог щодо неперероблених, частково 

перероблених або перероблених харчових продуктів, пакувальних матеріалів з 

постачальниками (специфікації чи інші нормативно-технічні документи); 

 Впровадження процедур вхідного контролю допоміжних матеріалів для 

переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з 

харчовими продуктами. Процедури повинні містити інформацію про методи 

контролю та моніторингу, осіб, відповідальних за проведення досліджень, дії у 

випадку відхилень від специфікації та осіб, відповідальних за прийняття рішень 

щодо подальшого поводження з ними. Процедури вхідного контролю 

розробляються з урахуванням вимог чинного законодавства та результатів 

оцінки ризику; 

 Розроблення та впровадження процедур оцінювання постачальників для 

зменшення ймовірності виникнення загрози безпечності харчових продуктів від 

непридатних неперероблених або частково перероблених харчових продуктів, 

допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та 

матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Критерії оцінювання 

постачальників повинні характеризувати їх здатність надавати неперероблені, 

частково перероблені або перероблені харчові продукти, допоміжні матеріали 
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для переробки харчових продуктів, предмети та матеріали, що контактують з 

харчовими продуктами, відповідно до узгоджених специфікацій. 

Програма-передумова системи НАССР щодо зберігання та 

транспортування забезпечуе: 

 Створення на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» належних умов для 

зберігання готових харчових продуктів, неперероблених або частково 

перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки 

харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами, та інших нехарчових продуктів; 

 Приміщення є достатніми за площею та обладнанням для забезпечення 

умов зберігання, а також дотримання принципу використання в першу чергу 

партій тих продуктів, у яких раніше закінчується строк придатності. Необхідне 

обладнання для зберігання харчових продуктів підтримує умови зберігання при 

повній завантаженості приміщення з проведенням контролю за режимами 

температури та вологи; 

 Приміщення для зберігання неперероблених, частково перероблених або 

перероблених харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з 

харчовими продуктами, спроектовані так, щоб не допустити забруднення під час 

зберігання, прибирання, миття та за необхідності проведення дезінфекції й 

запобігати проникненню шкідників; 

 Дотримання умов транспортування (зокрема режимів температури 

зберігання та вологи), у тому числі за умови повного завантаження 

транспортного засобу; 

Програма-передумова системи НАССР щодо контролю технологічних 

процесів забезпечує: 

1. Упевненість на ПрАТ «Шосткинському хлібокомбінаті» у тому, що 

умови контролю параметрів технологічних процесів і виробничого середовища 

прийнятні для виконання встановлених вимог до харчових продуктів і є докази 

того, що такі параметри відповідають встановленим нормам; 
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2. Впровадження чітких процедур контролю за непридатними 

(невідповідними) харчовими продуктами (приймання їх за певних умов або 

направлення на використання для інших цілей); 

3. Процедури контролю є доступними та зрозумілими для осіб, що 

приймають рішення; 

4. Поводження з усіма непридатними (невідповідними) харчовими 

продуктами та їх видалення здійснюються відповідно до виду проблеми та/або 

спеціальних вимог; 

5. Запровадження коригувальних дій, якщо непридатні (невідповідні) 

продукти негативно впливають на безпечність харчових продуктів. 

Періодичність контролю за параметрами технологічних процесів і 

виробничого середовища, лабораторний моніторинг є визначені за результатами 

оцінки ризику, але не рідше, ніж це передбачено встановленими вимогами. 

Програма-передумова системи НАССР щодо маркування харчових 

продуктів та поінформованості споживачів забезпечує: 

1. Виконання на підприємстві Закону України "Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо вимог до маркування 

харчових продуктів; 

2. Належну ідентифікацію партій харчових продуктів та забезпечення 

простежуваності маркування партій неперероблених, частково перероблених або 

перероблених харчових продуктів одразу при їх пакуванні (фасуванні); 

3. Якщо продукти маркуються пізніше, вони повинні мати визначений 

номер партії на час їх тимчасового зберігання; 

4. Строк зберігання (дата "Вжити до", дата виробництва, кінцева дата 

споживання) маркованих харчових продуктів вираховувається від дати 

виробництва. 
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7.2. Характеристика існуючої СУБХП при виробництві хлібу білого 

подового 

СУБПХ на на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» діє з 2010 року. 

До складу робочої групи НАССР на ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 

входять наступні спеціалісти: 

- керівник служби якості; 

- завідувач заводською лабораторією; 

- технологи; 

- механік; 

- метролог; 

- санітарний (ветеринарний) лікар 

У обов'язки керівника входить: 

- координування роботи групи; 

- внесення змін до складу робочої групи; 

- розподіл робіт і обов'язків; 

- забезпечення виконання узгодженого плану; 

- забезпечення вільного виразу думок кожним членом групи; 

- забезпечення злагодженої роботи групи; 

- доведення до виконавців рішення групи; 

- представлення робочої групи в керівництві підприємства. 

Питання організації роботи групи тісно пов'язане з проблемою виділення 

керівництвом підприємства необхідних ресурсів і повноважень групи безпеки: 

- приміщення і організаційну техніку для проведення навчання, 

підготовки документів, проведення засідань; 

- ресурси часу; 

- засоби для початкової підготовки групи; 

- необхідну документацію; 

- доступ до джерел інформації (наукові бібліотеки, бази даних, учбові 

заклади, науково-дослідні організації) 
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Опис продукту хліб білий подовий та визначення його використання за 

призначенням наведено у таблиці 7.1.[13]. 

Таблиця 7.1. Опис продукту хліб білий подовий 

Назва продукту Хліб білий подовий 

1 2 

Нормативний 

документ 

ДСТУ 7517:2014 «Хліб із пшеничного борошна. 

Загальні технічні умови» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

продукту 

Органолептичні показники: 

1. Форма – відповідає вимогам, без дефектів; 

2. Поверхня – гладка, без тріщин чи інших дефектів; 

3. Колір- рівномірний, відповідає вимогам; 

4. Стан м’якушки – однорідна, без слідів непромісу, щільна; 

5. Смак і запах – притаманний даному продукту, без сторонніх 

присмаків і запахів. 

Фізико-хімічні показники: 

1. Вологість м’якушки, %, не більше ніж – 46,0. 

2. Кислотність м’якушки, град., не більше ніж – 3,5. 

3. Пористість м’якушки, %, не менше ніж – 70,0. 

  4.Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину, % – 

згідно з розрахунковим вмістом за рецептурою, не більше ніж 

0,5. 

• Свинець, мг/кг, не більше - 0,3 

• Кадмій, мг/кг, не більше - 0,05 

• Миш’як, мг/кг, не більше - 0,1 

• Ртуть, мг/кг, не більше - 0,01 

• Мідь, мг/кг, не більше - 5,0 

• Цинк, мг/кг, не більше - 25,0 

Мікотоксини: 

• Афлатоксин В₁, мг/кг, не більше - 0,005 

• Зеараленон, мг/кг, не більше - 1,0 

• Дезоксиніваленон, мг/кг, не більше - 0,5 

Радіонукліди: 

• Цезій 137, Бк/кг, не більше - 20,0 

• Стронцій 90, Бк/кг, не більше - 5,0 

Використання 

продукту 

Готовий до споживання, окрім хворих ліцеакією, 

діабетом 

Пакування Поліетиленовий пакет 

Термін 

зберігання 

Не більше 24 год. 

Способи 

реалізації 

Автотранспортом у контейнерах 
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Продовження таблиці 7.1 

Вимоги до 

маркування 

Маркування  нанесено  на  пакувальний  матеріал. 

Маркування повинно бути нанесено до вимог закону «Про 

інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» 

Містить  інформацію  щодо  назви  виробу,  назву 

підприємства-виробника,адресу та телефон 

підприємства, масу нетто, кг; склад продукту; дату 

виготовлення;    інформацію    про    харчову    та 

енергетичну   цінність;   термін   придатності   до 

споживання,   умови   зберігання,   товарний   знак, 

позначення стандарту, штрих-код. 

Передбачуван

і споживачі 

Споживачами є усі верстви населення за вийнятком уразливих 

груп 

Уразливі 

споживачі 

Споживачі чутливі до глютену. 

Спеціальні 

вимоги до 

постачання 

Постачання відбувається централізовано згідно 

 графіку, t повітря в приміщенні +6…+18 °С, W не нижче  75% 

Дата________ Затвердив__________ 

Перелік інгредієнтів та матеріалів, що використовуються при виготовлені 

наведено у таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. – Перелік інгредієнтів та матеріалів 

Назва продукту: хліб 

Сировина НД Пакуваль

ні 

матеріали 

НД Інгредіє

нти 

НД 

Борошно 

пшеничне  

вищого 

сорту 

ГСТУ 46.004- 99 

«Борошно пшеничне. 

Технічні умови.» 

Поліетиле

новий 

пакет 

ДСТУ 

7275:2012 

«Пакети з   

полімерних та 

комбінованих 

матеріалів» 

Сіль 

кухонна 

ДСТУ 3583:2015 

«Сіль 

кухонна.Загальні 

Технічні умови.» 

Дріжджі 

пресовані 

ДСТУ 4812:2007 

«Дріжджі 

хлібопекарські  

пресовані. 

Технічні умови.» 

Кліпса-

зажим 

ДСТУ 2890-

94 «Тара і 

транспортува

ння. Терміни 

та 

визначення» 

  

Вода 

питна 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Державні санітарні 

норми та правила 

«Гігієнічні вимоги до 

води питної, 

призначеної для 

споживання 

людиною» 

    

Дата________ Затвердив__________ 
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Потенційно небезпечні фактори наведено у таблиці 7.3. [16]. 

 

Таблиця 7.3. Визначення небезпечних факторів у сировині 

Сировина та 

матеріали 

Небезпечний фактор Джерело 

небезпеки 

Значимість 

небезпеки 

Контрольні 

заходи та 

попереджувачі дії 

1 2 3 4 5 

Борошно 

пшеничне 

вищого 

сорту 

Біологічний 

фактор:патогенні 

мікроорганізми (м/о), колі 

форми, плісняві гриби 

Порушення 

режимів тран- 

спортування, 

зберігання. 

Недотриманн 

я санітарних 

умов і гігієни 

працівників 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на 

продукт. 

Контроль 

супровідної 

документації та 

режимів 

постачання 

Фізичний фактор: 

потрапляння сторонніх 

домішок (піску,пилу, 

металодомішок) 

Порушення 

режимів 

приймання та 

зберігання 

сировини; 

порушення 

режимів 

просіювання 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на 

продукт. 

Просіювання 

перед 

використанням 

Хімічний фактор: 

Вміст токсичних 

елементів(свинець,кадмій, 

миш’як,ртуть,мідь,цинк); 

мікотоксини(афлотоксин В1, 

зеараленон, 

дезоксініваленонвомітоксин), 

 радіону клідів: 

 (цезій(137Cs), 

стронцій (90Sr))  

та пестицидів. 

Порушення 

Режимів при 

виробництві 

борошна, 

зокрема 

збирання 

пшениці 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на 

продукт. 

Дотримання 

правил 

приймання та 

зберігання 

Дріжджі 

пресовані 

Біологічний фактор: БГКП, 

Salmonella, плісняві гриби та 

дріжджі. 

 

 

 

Порушення 

режимів 

зберігання та 

правил гігієни 

працівників. 

 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на продукт 

 

Вхідний контроль 

Дотримання 

правил 

приймання та 

зберігання 
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Продовження таблиці 7.3 

 

 

 

 

 

Дріжджі 

пресовані 

Хімічний фактор: 

вміст токсичних 

елементів:свинець, кадмій, 

миш’як, ртуть, мідь, цинк)та 

радіонуклідів: (цезій (137Cs), 

стронцій (90Sr)). 

 

Порушення 

режимів на 

виробництві 

продукту. 

 

 Дотримання 

правил 

приймання та 

технологічних 

режимів 

 

 

Перевірка 

товаросупровідної 

документації, 

підтвердження від 

постачальників,  

що  виріб 

відповідає всім 

вимогам при його 

виробництві. 

Фізичний фактор: 

потрапляння сторонніх 

домішок( частинки 

пакувального матеріалу) 

Умови 

постачання 

Вода питна Біологічний фактор: бактерії 

групи кишкової палички, 

число термостабільних 

кишкових паличок, число 

патогенних м/о, число 

коліфагів 

Порушення 

процесу очистки. 

Забруднення 

трубопроводу. 

Забруднення зі 

стічних вод 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на продукт 

Перевірка 

чистоти води 

повинна містити 

бактеріологічне 

дослідження 

Хімічний фактор: 

підвищений вміст токсичних 

елементів, радіонуклідів, 

мікотоксинів, важких 

металів, пестицидів 

Порушення 

правил безпеки 

Фільтрування, 

очищення, 

своєчасна заміна 

фільтрів 

Фізичний фактор: 

потрапляння 

сторонніх домішок 

 

 

Порушення умов 

постачання 

 

Необхідно 

проводити аналіз 

небезпечних 

факторів. 

Документи про 

результати 

перевірки стану 

води повинні 

зберігатись 

Сіль 

кухонна 

Хімічний фактор: вміст 

токсичних елементів (ртуть, 

миш'як,мідь, свинець, 

кадмій, цинк)та 

радіонуклідів: цезій (137Сs), 

стронцій (90Sr). 

 

 

Недостатній 

вхідний 

контроль, 

неправильні 

умови зберігання 

та 

транспортування 

 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на 

продукт. 

Вхідний 

контроль, 

Необхідно 

проводити аналіз 

небезпечних 

факторів. 

Дотримання 

правил 

приймання та 

зберігання. 
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Механічне 

вилучення 

(просіювання 

через 

металовловлювач) 
Фізичний фактор: 

потрапляння сторонніх 

домішок  

 

Недотримання 

санітарних норм 

працівниками 

Біологічний фактор: 

відсутній. 

Поліетилено 

вий пакет 

 

Фізичний фактор: 

потрапляння сторонніх 

домішок  

Неправильні  

умови 

транспортування. 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на 

продукт. 

Перевірка 

товаросупровідної 

документації, 

підтвердження від 

постачальників,  

що  виріб 

відповідає всім 

вимогам при його 

виробництві. 

 

Кліпса-

зажим 

 

 

Фізичний фактор: 

потрапляння сторонніх 

домішок (пилу) 

 

 

Неправильні 

умови 

транспортування 

Небезпечні 

фактори 

суттєво 

впливають 

на 

продукт. 

Перевірка 

товаросупровідної 

документації, 

підтвердження від 

постачальників,  

що  виріб 

відповідає всім 

вимогам при його 

виробництві. 

 

Хімічний та біологічний 

фактор: відсутній 

Результати ідентифікації небезпечних біологічних факторів наведено у 

таблиці 7.4.  

Таблиця 7.4. Ідентифікація небезпечних біологічних факторів хліба білого 

подового 

Небезпечний фактор Контролюється в: 

Борошно пшеничне вищого сорту: 

Патогенні мікроорганізми, колі фор- ми, 

плісняві гриби. 

Супровідна документація 

Дріжджі пресовані: 

Бактерії групи кишкової палички (колі 

форми), патогенні мікроорганізми, зокрема 

Salmonella, пліс- няві гриби. 

Супровідна документація 

Вода питна: 

БГКП, термостабільні кишкові палички, 

патогенні мікроорганізми та продукти їх 

життєдіяльності. 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи 

Етапи виробничого процесу 

Просіювання борошна: плісеневі гриби, 

колі форми.  

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки борошна 
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Продовження таблиці 7.4. 

Очистка борошна від металомагнітних 

домішок: контамінація плісеневими 

грибами, колі формами. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки борошна 

Подрібнення дріжджів пресованих: 

контамінація плісеневими грибами, колі 

формами. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки дріжджів 

пресованих 

Приготування дріжджової суспензії:  

контамінація плісеневими грибами, колі 

формами, патогенними м/о. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки дріжджів 

пресованих 

Проціджування дріжджової суспензії: 

контамінація плісеневими грибами, колі 

формами. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки дріжджів 

пресованих 

Нагрівання води питної: контамінація 

патогенними м/о, плісеневі гриби 

Журнал проведення підготовки води питної 

Просіювання солі кухонної: контамінація 

плісеневими грибами. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки солі кухонної 

Приготування розчину солі: контамінація 

плісеневими грибами. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки солі кухонної 

Фільтрування розчину солі: контамінація 

плісеневими грибами. 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення підготовки солі кухонної 

Замішування опари: контамінація 

мікроорганізмами внаслідок недотримання 

правил гігієни персоналом( носії назальних 

секрецій S. aureus, відкриті рани та порізи, 

інфіковані Streptococcus) 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу замішування та 

бродіння опари 

Бродіння опари: контамінація 

мікроорганізмами внаслідок недотримання 

правил гігієни персоналом( носії назальних 

секрецій S. aureus, відкриті рани та порізи, 

інфіковані Streptococcus) 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу замішування та 

бродіння опари 

Замішування тіста: контамінація 

мікроорганізмами внаслідок недотримання 

правил гігієни персоналом( носії назальних 

секрецій S. aureus, відкриті рани та порізи, 

інфіковані Streptococcus) 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу замішування та 

бродіння тіста 

Бродіння тіста: контамінація 

мікроорганізмами внаслідок недотримання 

правил гігієни персоналом( носії назальних 

секрецій S. aureus, відкриті рани та порізи, 

інфіковані Streptococcus) 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу замішування та 

бродіння тіста 

Поділ на шматки: контамінація 

плісеневими грибами 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу оброблення тіста 

Округлення: контамінація плісеневими 

грибами 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу оброблення тіста 

Вистоювання: контамінація плісеневими 

грибами 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал проведення процесу оброблення тіста 

Випікання: порушення температурного 

режиму, не відбувається знезараження всіх 

мікроорганізмів 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал контролю температурних параметрів 
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Продовження таблиці 7.4. 

Охолодження: контамінація 

мікроорганізмами внаслідок недотримання 

правил гігієни персоналом( носії назальних 

секрецій S. aureus, відкриті рани та порізи, 

інфіковані Streptococcus) 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал контролю готової продукції 

Пакування: контамінація мікроорганізмами 

внаслідок недотримання правил гігієни 

персоналом( носії назальних секрецій S. 

aureus, відкриті рани та порізи, інфіковані 

Streptococcus) 

Журнал контролю технологічного процесу; 

журнал контролю пакувальних матеріалів 

Зберігання: порушення температурного 

режиму та вологості, утворення Bacillius 

mesentericus, B.subtilis.  

Журнал контролю температурних параметрів 

Реалізація: порушення температурного 

режиму та вологості, утворення Bacillius 

mesentericus, B.subtilis. 

Журнал відвантаження готової продукції 

Аналіз ідентифікованих небезпечних факторів наведено в Додатку 1 

Результати ідентифікації небезпечних хімічних факторів наведено у 

таблиці 7.5 . 

Таблиця 7.5.Ідентифікація небезпечних хімічних факторів хліба білого подового 

Небезпечний фактор Контролюється в: 

1 2 

Борошно пшеничне вищого сорту:  токсичні 

елементи: свинець, кадмій, миш’як, ртуть, мідь, 

цинк; мікотоксини: афлотоксин В1, зеараленон, Т-

2-токсин, дезоксініваленон; радіонукліди: та цезій 

(137Сs), стронцій (90Sr); пестициди. 

Супровідна документація 

Дріжджі пресовані: токсичні елементи: свинець, 

кадмій, миш’як, ртуть, мідь, цинк; радіонукліди: 

та цезій (137Сs), стронцій (90Sr). 

Супровідна документація 

Сіль кухонна: токсичні елементи: мідь, свинець, 

кадмій, цинк; радіонукліди: та цезій (137Сs), 

стронцій (90Sr). 

Супровідна документація 

Вода питна: токсичні елементи: сульфати, 

хлориди, залізо, марганець, мідь, цинк, кальцій, 

магній, натрій, калій, аміак, барій, берилій, бор, 

кадмій, селен, миш’як, нікель, нітрати; органічні 

компоненти: бензапірен, бензол. 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи 

Етапи виробничого процесу 

Просіювання борошна: контамінація хімічними 

сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки борошна; журнал 

контролю технологічного процесу 
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Продовження таблиці 7.5 

Очистка борошна від металодомішок: 

контамінація хімічними сполуками з обладнання 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки борошна; журнал 

контролю технологічного процесу 

Подрібнення дріжджів пресованих: контамінація 

хімічними сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки дріжджів 

пресованих; журнал контролю 

технологічного процесу 

Приготування дріжджової суспензії: контамінація 

хімічними сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки дріжджів 

пресованих; журнал контролю 

технологічного процесу 

Проціджування дріжджової суспензії: 

контамінація хімічними сполуками з обладнання 

та поверхнею (дезінфікуючі засоби, покриття, 

фарби). 

Журнал підготовки дріжджів 

пресованих; журнал контролю 

технологічного процесу 

Нагрівання води питної: контамінація хімічними 

сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки води питної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Просіювання солі кухонної: контамінація 

хімічними сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки солі кухонної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Приготування розчину солі: контамінація 

хімічними сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки солі кухонної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Фільтрування розчину солі: контамінація 

хімічними сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал підготовки солі кухонної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Замішування опари: контамінація хімічними 

сполуками з обладнання (дезінфікуючі засоби, 

покриття, фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння опари 

Бродіння опари: порушення температурного 

режиму та тривалості процесу, контамінація 

хімічними сполуками з обладнання (дезінфікуючі 

засоби, покриття, фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння опари 

Замішування тіста: порушення температурного 

режиму, контамінація хімічними сполуками з 

обладнання (дезінфікуючі засоби, покриття, 

фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння тіста 

Бродіння тіста: контамінація хімічними 

сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння тіста 

Поділ на шматки: контамінація хімічними 

сполуками з обладнання та поверхнею 

(дезінфікуючі засоби, покриття, фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

оброблення тіста 

Округлення: контамінація хімічними сполуками з 

обладнання (дезінфікуючі засоби, покриття, 

фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

оброблення тіста 

Вистоювання: контамінація хімічними сполуками 

з обладнання (дезінфікуючі засоби, покриття, 

фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

оброблення тіста 
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Охолодження: контамінація хімічними сполуками 

з поверхонь (дезінфікуючі засоби, покриття, 

фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал контролю готової 

продукції 

Пакування: контамінація хімічними сполуками з 

поверхонь (дезінфікуючі засоби, покриття, 

фарби). 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал контролю 

пакувальних матеріалів 

Результати ідентифікації небезпечних фізичних факторів наведено у 

таблиці 7.6. 

Таблиця 7.6. Ідентифікація небезпечних фізичних факторів хліба білого 

подового 

Небезпечний фактор Контролюється в: 

Борошно пшеничне вищого сорту: потрапляння 

сторонніх домішок:частки пакувальних 

матеріалів. 

Супровідна документація 

Дріжджі пресовані: потрапляння сторонніх 

домішок: металодомішок, пилу, частки 

пакувальних матеріалів. 

Супровідна документація 

Сіль кухонна: потрапляння сторонніх домішок: 

піску, металодомішок, пилу, частки пакувальних 

матеріалів. 

Супровідна документація 

Вода питна: потрапляння сторонніх домішок: 

піску, металодомішок, пилу. 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи 

Поліетиленовий пакет: потрапляння сторонніх 

домішок: пилу 

Супровідна документація 

Кліпса-зажим: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу 

Супровідна документація 

Етапи виробничого процесу 

Просіювання борошна: потрапляння сторонніх 

домішок: пилу, частки пакувальних матеріалів.  

Журнал підготовки борошна; журнал 

контролю технологічного процесу 

Очистка борошна від металодомішок: 

потрапляння сторонніх домішок: пилу.  

Журнал підготовки борошна; журнал 

контролю технологічного процесу 

Подрібнення дріжджів пресованих: потрапляння 

сторонніх домішок: пилу, металодомішок.  

Журнал підготовки дріжджів 

пресованих; журнал контролю 

технологічного процесу 

Приготування дріжджової суспензії: потрапляння 

сторонніх домішок: пилу, пісок. 

Журнал підготовки дріжджів 

пресованих; журнал контролю 

технологічного процесу 

Проціджування дріжджової суспензії: 

потрапляння сторонніх домішок: пилу.  

Журнал підготовки дріжджів 

пресованих; журнал контролю 

технологічного процесу 

Нагрівання води питної: недотримання правил 

гігієни обладнання та поверхонь. 

Журнал підготовки води питної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 
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Просіювання солі кухонної: потрапляння 

сторонніх домішок: пилу, частки пакувальних 

матеріалів, металодомішок.  

Журнал підготовки солі кухонної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Приготування розчину солі: потрапляння 

сторонніх домішок: пилу, пісок.  

Журнал підготовки солі кухонної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Фільтрування розчину солі: потрапляння 

сторонніх домішок: пилу.  

Журнал підготовки солі кухонної; 

журнал контролю технологічного 

процесу 

Замішування опари: потрапляння сторонніх 

домішок: пилу.  

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння опари 

Бродіння опари: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу. 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння опари 

Замішування тіста: потрапляння сторонніх 

домішок: пилу.. 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння тіста 

Бродіння тіста: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу. 

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

замішування та бродіння тіста 

Поділ на шматки: потрапляння сторонніх 

домішок: пилу.   

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

оброблення тіста 

Округлення: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу.  

Журнал контролю технологічного 

процесу 

Вистоювання: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу.  

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал проведення процесу 

оброблення тіста 

Охолодження: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу.  

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал контролю готової 

продукції 

Пакування: потрапляння сторонніх домішок: 

пилу.  

Журнал контролю технологічного 

процесу; журнал контролю 

пакувальних матеріалів 

Дата Затвердив 

 

Перелік запобіжних дій кожного ідентифікованого небезпечного фактора 

наведений у таблиці 7.7  
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Таблиця 7.7. Перелік запобіжних дій 

Запобіжні дії 

Назва продукту: хліб білий подовий 

Ідентифікований небезпечний фактор Процедура запобіжної дії 

Сировина, матеріали та інгредієнти 
Борошно пшеничне вищого сорту 

• може містити патогенні мікроорганізми, колі 

форми, плісняві гриби 

• може містити сторонні домішки: пісок, пил, 

метало домішок; 

• може містити токсичні елементи, радіонукліди, 

пестициди. 

GMP/GHP (отримання, зберігання, 

транспортування). 

Дотримання правил приймання. 

 

 

Дріжджі пресовані 

• можуть містити БГКП, Salmonella, плісняві 

гриби та дріжджі; 

• може містити сторонні домішки: скло, пластик, 

частинки металу; 

• може містити токсичні елементи, радіонукліди. 

GMP/GHP (отримання, зберігання, 

транспортування). 

Дотримання правил приймання  

 

 

Вода питна 

• може містити бактерії групи кишкової палички, 

число термостабільних кишкових паличок, 

число інших патогенних мікроорганізмів; 

• може містити пил, пісок, частинки металу; 

• може містити токсичні елементи та органічні 

компоненти. 

Профілактика та своєчасний ремонт 

водопровідної мережі 

Періодичний контроль якості та 

безпечності води. 

Сіль кухонна 

• може містити сторонні домішки: пил, частинки 

металу, пісок; 

• може містити токсичні елементи та                       радіонукліди. 

GMP/GHP(отримання, зберігання, 

транспортування). 

Дотримання правил приймання  

Поліетиленовий пакет. 

 може містити сторонні домішки 
GMP/GHP (отримання, зберігання). 

Кліпса-зажим. 

може містити сторонні домішки 
GMP/GHP (отримання, зберігання). 

Етапи виробничого процесу 

Просіювання борошна: 

– потрапляння сторонніх домішок; 

– може містити патогенні мікроорганізми, 

колі форми, плісняві гриби; 

– порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

 

Очистка від металодомішок: 

– може містити патогенні мікроорганізми, колі 

форми, плісняві гриби; 

порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 
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Подрібнення дріжджів:  

– можуть містити БГКП, Salmonella, плісняві 

гриби та дріжджі;  

– може містити токсичні елементи, 

радіонукліди; 

порушення технологічного режиму 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Приготування дріжджової суспензії: 

– можуть містити БГКП, Salmonella, плісняві 

гриби та дріжджі;  

– потрапляння сторонніх домішок; 

– може містити токсичні елементи, 

радіонукліди; 

порушення технологічного режиму 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Проціджування дріжджової суспензії: 

– можуть містити БГКП, Salmonella, плісняві 

гриби та дріжджі;  

– може містити токсичні елементи, 

радіонукліди; 

– порушення технологічного режиму 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Нагрівання води: 

– потрапляння сторонніх домішок; 

порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Просіювання кухонної солі: 

– може містити сторонні домішки: пил, 

частинки металу, пісок;  

може містити токсичні елементи та 

радіонукліди 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Приготування розчину солі: 

– може містити токсичні елементи та 

радіонукліди; 

– може містити сторонні домішки: пил, пісок;  

– порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Фільтрування розчину солі: 

– може містити токсичні елементи та 

радіонукліди; 

– порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

 Замішування опари 

- зараження мікроорганізмами 

потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

Бродіння опари 

- зараження тіста мікроорганізмами 

- потрапляння сторонніх домішок 

- порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Обладнання), 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Дотримання правил гігієни 

обладнання та поверхонь 
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Замішування опари 

- зараження мікроорганізмами 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Обладнання), 

Дотримання правил гігієни 

обладнання та поверхонь 

GMP/GHP(Виробничі 

приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Бродіння опари 

- зараження мікроорганізмами 

- потрапляння сторонніх домішок 

- порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Обладнання), 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

GMP/GHP (Персонал). 

Замішування тіста 

- зараження тіста мікроорганізмами 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Обладнання), 

Дотримання правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

GMP/GHP(Виробничі 

приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Бродіння тіста 

- зараження тіста мікроорганізмами 

- потрапляння сторонніх домішок 

- порушення технологічного режиму 

GMP/GHP(Обладнання), 

GMP/GHP(Виробничі приміщення), 

GMP/GHP (Персонал). 

Поділ тіста на шматки 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Обладнання). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

 

Округлення тіста 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Обладнання). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

 

Випікання 

- неповне знезараження всіх мікроорганізмів 

GMP/GHP (Обладнання). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

 

Охолодження 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Обладнання); 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

GMP/GHP (Персонал). 

Пакування 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Обладнання). 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

 

Зберігання 

- недотримання температурних режимів; 

GMP/GHP(Виробничі  

приміщення); 

Дотримання  правил гігієни  

обладнання та поверхонь 

GMP/GHP (Обладнання). 

Транспортування у торгову мережу 

- потрапляння сторонніх домішок 

GMP/GHP (Персонал); 
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Дата    Затвердив   

 План HACCP для виробництва хліба білого подового наведений у Додатку  

Результати аналізування ідентифікованих небезпечних факторів наведені у 

Додатку 1. 

Визначеня контрольних критичних точок наведено в Додатку 2 

Даний процес здійснюють за допомогою дерева рішень (Додаток 3), 

 

7.3. Обгрунтування удосконалення системи управління безпечністю 

виробництва хліба білого подового для оператору ринку ПрАТ 

«Шосткинський хлібокомбінат» 

В процесі аналізу документації  СУБХП і записів в журналах які були 

зроблені протягом 2020 року, робочою групою НАССР було встановлено,  що на 

підприємстві фіксувалася втрата маси тіста, хліб малого об’єму, декілька 

випадків одиниць хліба з непропеченою частиною. За результатом цих 

невідповідностей ми зробили аналіз невідповідностей, розглядали причини 

появи невідповідностей та розробили корегувальні дії. 

Дефекти хліба. Причини появи дефектів. 

Дефекти хліба можуть бути викликані порушеннями режиму зберігання 

сировини та її підготовки до виробництва, недотриманн'ям рецептури, техно-

логічного режиму приготування тіста, вистоювання, випікання, зберігання хліба. 

Порушення умов зберігання сировини і підготовки її до виробництва 

При зберіганні борошна у несприятливих умовах може статися його 

злежування, самозігрівання, воно може згіркнути, набути пліснявого чи затхлого 

запаху, який передається готовим виробам. Важливим є дотримання 

співвідношення при замішуванні різних за якістю партій борошна для 

забезпечення необхідних хлібопекарських властивостей цієї сировини. Погана 

робота магнітної установки, розірвані сита можуть привести до попадання 

сторонніх предметів у тісто. 

При зберіганні дріжджів необхідно суворо дотримуватись температурного 

режиму. Замерзлі дріжджі повинні поступово відтанути. Якщо дріжджі зберіга-

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

110 
 



 

 

лись у несприятливих умовах, вони втрачають стійкість, знижується їх підйомна 

сила. У випадку виявлення дефектів дріжджів, щоб уникнути виробництва пога-

но розпушеного хліба, необхідно перевірити їх підйомну силу, скоректувати до-

зування і при необхідності провести активацію. 

Недостатньо суворий контроль за приготуванням розчинів солі може 

призвести до порушення дозування цих продуктів у тісто. Контроль густини 

розчинів, роботи відстійників, фільтрів є засобом попередження випікання хліба, 

що не відповідає стандарту, та регламентує вміст сировини. 

Порушення рецептури і технологічного режиму приготування тіста. По

рушення рецептури може призвести не тільки до погіршення якості хліба, але й 

до перевитрат сировини. При пониженій у порівнянні з нормативною, вологості 

тіста затримується хід мікробіологічних і біохімічних процесів, тісто погано 

розпушується. Хліб має малий об'єм, округлу форму, суху крихку м'якушку. 

Зменшується вихід готової продукції. 

Якщо при замішуванні добавлено надлишок: води, процес бродіння тіста 

йде надто інтенсивно, воно стає липким на дотик.  

Порушення режиму оброблення тіста. Іноді вироби мають неправильну 

форму, нерівну поверхню, деформовані. Такі дефекти частіше викликані пору-

шенням режиму оброблення тіста. 

На покращання якості продукції, а також на зниження втрат сировини у 

процесі виробництва суттєво впливає правильність експлуатації 

тістооброблюваль-ного обладнання. Від відрегульованості тістоподільних 

машин залежить стабільність маси виробів. Необхідно слідкувати за 

дотриманням постійного рівня тіста у приймальній лійці машини, постійно 

контролювати масу тістових заготовок. 

Правильно відрегульована робота тістоокруглювачів забезпечує хороший 

об'єм і форму виробів, робить неможливими втрати тіста на цій ділянці техно-

логічного циклу. З метою уникнення відщипування шматків тіста при 

округленні, систематично контролюють величину щілини між чашею і спіраллю. 

Вона має бути не більшою 0,25 мм. 
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Необхідно також слідкувати, щоб заготовки падали на дно чаші. Це виклю-

чає можливість набігання одного шматка тіста на інший. 

Під час закачування необхідно слідкувати за рівномірністю подавання 

заготовок тіста до розкочуючих валків, не допускати їх здвоєння, контролювати 

правильність форми заготовок, при необхідності регулювати положення несучої 

та формуючої поверхонь. 

Великий вплив на якість виробів мають умови, в яких проводиться вистою-

вання заготовок тіста. Порушення режиму вистоювання тіста перед випіканням 

призводить до отримання хліба низької якості. Якщо період вистоювання тіста 

був скороченим, верхня скоринка формового хліба буде дуже випуклою і 

відірваною з одного або обох сторін від бокових стінок. Подовий хліб у цьому 

випадку має кулеподібну форму і виплив з боків. Якщо період вистоювання був 

надмірним, верхня скоринка формового хліба буде плоскою або увігнутою, по-

довий хліб розпливчатим, пористість нерівномірною. 

При низькій температурі, наявності протягів у вистійній шафі процес 

вистоювання уповільнюється, на заготовках утворюється тонкий підсохлий шар 

(часто з тріщинами), хліб виходить малого об'єму, погано розпушений, швидко 

черствіє. Щоб уникнути обвітрювання тістових заготовок при вистоюванні, не-

обхідно усунути протяги у вистійній шафі. Технологічні інструкції 

регламентують тривалість вистоювання, оптимальні температуру і відносну 

вологість у вистійних шафах на кожен вид виробів. Оптимальними вважаються 

температура вистоювання 35-38 °С, відносна вологість повітря в камері 75-80 %. 

Ці параметри повинні уточнюватися в залежності від якості борошна, рецептури 

виробів і використаних добавок. 

Порушення режимів випікання і зберігання виробів. Порушення правил 

посадки заготовок у піч і режиму випікання хліба також призводить до появи 

дефектів виробів. При особливо густій посадці подового хліба він може 

злипатися, бокова скоринка може вийти блідою. При посадці заготовок, 

особливо житніх, на холодний під вироби набувають розпливчатої форми, 

спостерігаються відшарування нижньої скоринки, тріщини. В результаті ударів 
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заготовок тіста чи форм із заготовками об під при посадці в піч або на початку 

випікання відбувається відшарування скоринки від м'якушки. 

В процесі аналізу документації  СУБХП і записів в журналах і чек листах 

які були зроблені протягом 2020 року, робочою групою НАССР було 

встановлено доцільність перегляду корегуваних дій і документованої процедури 

«Порядок керування невідповідною продукцією» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Удосконалення системи управління безпечністю виробництва 

хліба білого подового для оператору ринку ПрАТ «Шосткинський 

хлібокомбінат» 

Корегувальні дії 
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П’ятий принцип системи НАССР передбачає розроблення коригувальних 

дій. Такі дії дозволять повернути процес виробництва в установлені критичні 

межі, а продукт у статус безпечний. Дії група НАССР розробляє завчасно, 

задокументувавши їх у відповідних процедурах. Коригувальні дії мають 

відповідати таким вимогам (рис. 7.1).  

 

* за періодичного моніторингу – виявляти потенційно небезпечні продукти 

з часу останнього вимірювання з позитивним результатом  

Рисунок 7.1 – Вимоги до коригувальних дій  

 

Для впровадження коригувальних дій обов’язково має бути призначена 

одна або декілька осіб із володінням знаннями щодо харчового продукту, 

технологічного процесу його виробництва та плану НАССР. Також особа має 

бути уповноважена приймати відповідні рішення. Усі кроки з упровадження 

коригувальних дій повинні бути належно задокументовані, наприклад, повинно 

бути вказана дата, час, дія, виконавець, наступна перевірка. Отже, під час 

коригувальних дій необхідно визначити причину невідповідності, 

задокументувати її, відновити контроль над процесом та утилізувати 

небезпечний продукт. Якщо коригувальні дії стосовно певної процедури 

впроваджуються часто, то необхідно перевірити ефективність коригувальних дій 

та вдосконалити процедури (наприклад, здійснити калібрування обладнання, 

перевірити правильності виконання працівниками своїх обов’язків) або 

відкоригувати технологічний процес, харчовий продукт чи провести перегляд 

плану НАССР.  
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В таблиці 7.11 наведено аналіз дефектів, причин їх появи та корегувальні 

заходи в результаті порушення. 

Таблиця 7.11. Аналіз дефектів та корегувальні дії 

Дефект Причини появи дефеків Корегувальні дії в 

результаті порушення 

Відповідальна 

особа 

Злежування, 

самозігрівання, 

згіркнення 

Порушення умов зберігання сиро

вини і підготовки її до виробницт

ва 

Інструктаж технолога Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

 

Потрапляння 

стороннії 

домішок 

Неправильна робота сит. 

Просіювання борошна, солі. 

Перевірка роботи сит Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

Погіршення 

якості хліба  

Порушення рецептури і технолог

ічного режиму приготування тіст

а.  

Відпрацювання даної 

процедури, інструктаж 

технолога. 

Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

Отримання 

хліба низької 

якості 

Порушення режиму вистоювання 

тіста 

Контроль режимів 

вистоювання. 

Інструктаж технолога. 

Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

Втрата маси 

тіста(відщипув

ання шматків 

тіста) 

Неправильно відрегульована 

робота тістоокруглювачів 

Відрегулювання 

тістоподільних машин,  

систематично 

контролюють величину 

щілини між чашею і 

спіраллю. 

Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

Хліб малого 

об'єму, погано 

розпушений, 

швидко 

черствіє 

При низькій температурі, 

наявності протягів у вистійній 

шафі процес вистоювання 

уповільнюється, на заготовках 

утворюється тонкий підсохлий 

шар. 

Необхідно усунути 

протяги у вистійній 

шафі. Контроль 

режимів вистоювання. 

Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

Злипання 

,бокова 

скоринка бліда, 

непропечена 

частина 

Порушення режимів випікання і 

зберігання виробів 

Перевірка та контроль 

роботи печі 

Начальник 

виробництва, 

Змінний 

технолог 

 

Управління невідповідною продукцією — один із найважливіших процесів 

для кожної організації, від оперативності й правильності виконання якого 

залежить успішність роботи всього колективу. 
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 Невідповідною продукцією вважається сировина, напівпродукти та/або 

готова продукція і допоміжні матеріали, які не відповідають установленим до 

них вимогам і не можуть бути використані у виробництві. Невідповідна 

продукція повинна оперативно виявлятися та ізолюватися від продукції, що 

задовольняє встановленим вимогам. Визначається можливість подальшого 

використання невідповідної продукції й попе реджається повторне виникнення 

невідповідності.  

Об’єктами управління невідповідною продукцією можуть бути: 

• одиниці або партії готової продукції підприємства; 

• одиниці або партії продукції і складальних одиниць продукції в процесі 

їх виготовлення;  

• продукція, що закуповується (сировина та матеріали). 

Процедура «Управління невідповідною продукцією» поширюється на 

підпроцеси управління продукцією невідповідної якості на всіх стадіях її 

життєвого циклу, визначає способи ідентифікації, відстеження невідповідної 

продукції на всіх стадіях технологічних процесів, послідовність дій з усунення 

невідповідності до вимог нормативної документації з метою недопущення 

випадкового використання такої продукції у виробництві або поставки її 

замовнику. Процедура «Управління невідповідною продукцією» здійснюється в 

три етапи:  

1) виявлення невідповідної продукції;  

2) обстеження невідповідної продукції;  

3) попередження повторного виникнення невідповідності.  

 

 

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

117 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                     директор  

 

___________ 

«____»______________2021 р. 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ 

ДОКУМЕНТОВАНА ПРОЦЕДУРА 

Порядок керування невідповідною продукцією 

ДП- 10 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕНО: ПОГОДЖЕНО: 

Посада Начальник лабораторії - 

начальник відділу якості 

Технолог Головний інженер 

Прізвище    

Підпис    

Дата    

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

117 
 



 

 

Зміст 

 

1. Призначення ....................................................................................................... 119 

2. Сфера застосування ............................................................................................ 119 

3. Нормативні посилання. ...................................................................................... 119 

4. Визначення та скорочення ................................................................................. 119 

5. Відповідальність ................................................................................................. 121 

6. Порядок виконання ............................................................................................ 121 

7. Документування ................................................................................................. 127 

8. Лист ознайомлення ............................................................................................ 128 

9. Лист реєстрації змін ........................................................................................... 129 

 

  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

118 
 



 

 

 

1. Призначення 

Документована процедура визначає порядок дій, що проводять з 

продукцією, яка визначена невідповідною вимогам нормативно-технічної 

документації. 

2. Сфера застосування  

Ця процедура розповсюджується на закуплену сировину, матеріали, 

напівфабрикати на всіх етапах технологічного процесу, готову продукцію, які не 

відповідають встановленим вимогам щодо якості та безпечності 

Документована процедура є обов’язковою до застосування у всіх 

структурних підрозділах підприємства 

 

3. Нормативні посилання.  

У цій процедурі є посилання на: 

- ISO 9000 Системи менеджменту якості - Основні положення і 

словник. 

- ISO 9001 Системи менеджменту якості – Вимоги. 

- ISO 22000 Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. 

 

4. Визначення та скорочення  

Підприємство – ТОВ  

Відповідність – виконання вимог; 

Невідповідність – невиконання вимог; 

Рекламація – скарги (письмові) споживача про нанесену йому шкоду або 

вимоги заміни невідповідної продукції; 

Коригувальна дія – дія, яку виконують для усунення причини виявленої 

невідповідності; 

Запобіжна дія – дія, яку виконують для усунення причини потенційної 

невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації; 
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Готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві і 

передана споживачам відповідно до договору поставки; 

Допоміжні матеріали – матеріали, які використовують у процесі 

створення готової продукції та безпосередньо контактують з ними при пакуванні 

та маркуванні, але самі не придатні для споживання; 

Невідповідна продукція – продукція, що не відповідає вимогам, 

встановленим щодо неї у чинній нормативній, технічній документації та / або 

договірний документації з замовником; 

Небезпечна продукція – невідповідна продукція, яка не відповідає 

встановленим вимогам за показниками безпеки (вмістом токсичних елементів 

тощо) та потенційно може завдати шкоду здоров’ю людини; 

Потенційно небезпечна продукція – продукція, щодо якої є підозра, що 

вона може бути небезпечною; 

Примітка: приклад потенційно небезпечної продукції – продукція, 

вироблена в той час, коли показник у критичній точці контролю перебував поза 

критичними межами. 

Відповідна продукція –  сировина, готова продукція, а також 

напівфабрикати, що відповідають встановленим вимогам; 

Ідентифікація невідповідної продукції - позначення невідповідної 

продукції (червоною або жовтою карткою та відповідним ярликом) з метою 

розпізнавання від продукції, що відповідає вимогам; 

Ізоляція невідповідної продукції – розташування продукції, що не 

відповідає вимогам, у спеціально виділеному та позначеному місці; 

Перероблення – дія (технологічна операція), яку виконують з 

невідповідною продукцією, щоб зробити її відповідною вимогам; 

 

СУБХП – система управління безпечністю харчових продуктів; 

НАССР Система управління безпечністю харчових продуктів  

ДП – документована процедура 
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5. Відповідальність  

− Директор несе персональну відповідальність за безпечність та 

якість  продукції підприємства. 

− Відповідальність за облік, ідентифікацію та ізолювання та вилучення 

невідповідної продукції  в процесі виробництва несе начальник цеху, майстер, 

технолог. 

− Відповідальність за керування невідповідною продукцією 

відповідно до етапів виробничого циклу несе технолог, начальник цеху. 

− Відповідальність за відбракування, вилучення невідповідної 

продукції на виході з цеху в експедицію (склад готової продукції) несе 

начальник складу. 

− Відповідальність за облік, ідентифікацію та ізолювання 

невідповідної продукції на виході з цеху в експедицію несе начальник цеху, 

майстер. 

− Відповідальність за відбракування, вилучення невідповідної 

продукції на етапі формування замовлення в експедиції (складі готової 

продукції) несе начальник складу 

− Відповідальність за підтвердження/спростування визнання 

продукції невідповідною несе представник лабораторії та головний технолог. 

− Відповідальність за контроль при прийманні невідповідної продукції 

з зовні несуть технолог, зав.лабораторії. 

− Персонал лабораторії, представники управління якості, служби 

безпеки, управління продаж, при виявленні невідповідностей у продукції 

мають право на будь-якому етапі виробництва, переміщення, зберігання, 

транспортування вилучати невідповідну продукцію про що обов'язково 

проінформувати всіх відповідальних осіб на дільниці для проведення  

подальших дій. 

6. Порядок виконання  

6.1 Загальні положення 
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4.6.1.1 Збір та обробка даних про якість та безпечність продукції, аналіз 

причин виникнення  невідповідної або потенційно небезпечної продукції це: 

- оцінки реального стану справ про якість та безпечність  продукції в 

визначениний момент часу і в динаміці; 

- оцінки щодо причин невідповідності і їх наслідків в рамках безпеки 

продуктів харчування; 

- оцінки результативності та ефективності прийнятих заходів щодо 

поліпшення якості продукції. 

6.1.2 Даний аналіз є основою для подальшої оцінки системи управління 

безпечності харчових продуктів (СУБПХ) і затвердження необхідних 

запобіжних та коригувальних дій. 

6.1.3 Дані про якість та безпеку продукту фіксують документально в 

відповідних формах записів (журналах, актах, протоколах і т.д.), які встановлені 

в процедурах безпечності  продуктів харчування . 

 

6.2 Причини невідповідностей і їх класифікація 

6.2.1 При виробництві продукції можуть виникати відхилення в ході 

технологічного процесу, які прямо чи опосередковано впливають на 

виготовлення продукції з нестандартними характеристиками. До таких причин 

невідповідностей продукції відносять: 

− відхилення дій персоналу від встановлених методів, технологічних 

режимів; 

− невиконання операцій або переходів між процесами або 

недотримання їх послідовності; 

− недбале ставлення до роботи або порушення технологічного 

процесу; 

− невідповідність обладнання, оснащення, засобів контролю вимогам 

технологічних документів; 

− невідповідність параметрів сировини, допоміжних матеріалів 

вимогам технологічних документів; 
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− незабезпеченість робочих місць необхідною технічною 

документацією та інші причини.  

6.2.2 Невідповідності можуть бути виявлені по всьому ланцюгу 

виробництва продукції а саме: 

- під час приймання сировини і допоміжних матеріалів; 

- зберіганні сировини і допоміжних матеріалів; 

- вантажно-розвантажувальних роботах в складах цехів виробництва; 

-- порушенні технологічного процесу; 

- невідповідності в роботі обладнання; 

- зберіганні готового продукту; 

- вантажно-розвантажувальних роботах готового продукту; 

- транспортуванні готового продукту та ін. 

6.2.3 До невідповідної продукції відносять: 

- сировину і допоміжні матеріали, які не пройшли вхідний контроль; 

- сировину і допоміжні матеріали, які пошкоджені при зберіганні, 

вантажно-розвантажувальних роботах чи транспортуванні; 

- деформовану продукцію з ділянок виробництва; 

- готову продукцію, яка не пройшла лабораторний контроль за фізико-

хімічними або мікробіологічними показниками; 

- готову продукцію, яка пошкоджена при зберіганні, вантажно-

розвантажувальних роботах та при транспортуванні. 

 

6.3 Контроль сировини  

6.3.1 Якість та безпечність сировини на підприємстві визначається згідно 

норм державних стандартів і санітарно-гігієнічних норм. Сировина не повинна 

мати: 

- візуальних дефектів; 

- фізичних і механічних забруднень; 

- колір, запах повинні відповідати характеру сировини і не мати 

невластивих запахів  і добавок. 
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6.3.2 Якість допоміжних матеріалів визначається так само нормами 

державних стандартів і санітарно-гігієнічних правил. всі допоміжні матеріали 

повинні мати дозвіл на використання в контакті з харчовим продуктом.  

 

6.4 Контроль виробництва та зберігання 

6.4.1 При виявленні невідповідної сировини чи допоміжних матеріалів в 

момент підготовки сировини до виробництва інформація про невідповідність 

надходить начальнику цеху та ідентифікується, як «БРАК» або «ПІД 

КОНТРОЛЕМ» до прийняття рішення відповідальною особою або за 

розпорядженням начальника цеху відразу повертається на склад  для 

двостороннього прийняття рішення з постачальником того чи іншого виду 

товару (про повернення чи обмін). 

6.4.2 При необхідності оформляється Акт невідповідності (Додаток 1), 

який відповідальна особа затверджує у вищого керівництва. 

6.4.3 На різних стадіях технологічного процесу невідповідна 

продукція/напівфабрикати (в залежності від рівня невідповідності) підлягає 

доопрацюванню, повторній переробці або утилізації. При виявленні 

невідповідностей на стадіях технологічного процесу інформується майстер і/або 

технолог. 

6.4.4 Якщо в результаті контролю під час виконання технологічних 

операцій виробничого циклу виявлено відхилення продукції від встановлених 

вимог, виробничий процес може бути призупинений або зупинений майстром, 

начальником цеху, технологом. 

6.4.5 Невідповідну продукцію виявлену в процесі виробництва 

ідентифікують, обліковують, вилучають та ізолюють до прийняття подальшого 

рішення. 

Ізолюють невідповідні напівфабрикати до прийняття рішення, щодо 

статусу невідповідної продукції: 

- на переробку (можливості повторного використання продукту); 
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- незворотні відходи/небезпечна продукція (неможливість повторного 

використання).  

6.4.6 Технолог на місцях оцінює ризики та можливість повторної 

переробки і ведення технологічного процесу на підприємстві. 

6.4.7 Виявлену невідповідну встановленим вимогам продукцію та 

напівфабрикати ідентифіковані, як незворотні відходи, вилучають та 

утилізують. 

 

6.5 Контроль за межами виробництва 

6.5.1 Невідповідна продукція виявлена на етапі передачі замовнику 

ідентифікується, ізолюється та повертається на Підприємство. У ТТН водієм 

робиться помітка про кількість назву та причину повернення. 

6.5.2 Подальші дії з невідповідною продукцією здійснюють згідно з даної 

процедури.  

6.5.3 Дії з невідповідною продукцією, виявленою у замовника (зовні). Всі 

повідомлення від споживачів про можливу невідповідність продукції 

реєструються для проведення службового розслідування та встановлення 

ймовірних причин виникнення. 

6.5.4 В разі підтвердження, того, що продукція є потенційно небезпечною 

директор підприємства приймає рішення, щодо безпечності продукції та ініціює 

процедуру відкликання небезпечної продукції, згідно з ДП «Порядок організації 

простежуваності та відкликання продукту»  

 

6.6 Управління скаргами 

6.6.1 Скаргу на продукцію може подати споживач, торговий представник, 

торгова точка/мережа, будь який працівник підприємства, зателефонувавши на 

телефон гарячої лінії або написавши листа на e-mail. 

6.6.2 Всі скарги, що надходять на адресу підприємства секретар  пересилає 

електронним повідомленням відповідальним за розслідування особам. 

6.6.3 Загальний порядок розгляду скарг та претензій 
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споживачів/замовників продукції Підприємства наступний:  

− реєстрація скарги, 

− збір інформації по скарзі, 

− розслідування скарги, 

− надання зворотнього зв'язку скаржнику. 

6.6.3 Претензії та скарги споживачів, що стосуються якості та безпеки 

продукції або наданої послуги Підприємства, реєструються в журналі " Журнал 

реєстрації рекламацій" (згідно форми додатку 2).  

4.6.6.4 При проведенні розслідування по скарзі відповідальними особами 

здійснюється аналіз задіяних процесів, перевіряються арбітражні зразки, 

аналізуються поломки чи зупинки обладнання та машин, зміна сировини та 

технологічного процесу, всі записи щодо ведення процесу, робота та обізнаність 

персоналу, дотримання умов транспортування, зберігання, дотримання вимог 

внутрішніх та зовнішніх нормативних документів, інші можливі причини появи 

невідповідності. Представники робочої групи, які залучені та беруть участь в 

розслідуванні конкретного звернення, зобов'язані розглянути висунуті претензії, 

провести розслідування, встановити корінну причину виникнення скарги. 

Встановити походження скарги, розробити коригувальні дії для усунення 

невідповідності та причини повторного виникнення. Зафіксувати  всі матеріали 

по розслідуванню у журналі " Журнал реєстрації рекламацій" (згідно форми 

додатку 2).  

6.6.5 З метою усунення причин появи невідповідності на підприємстві 

розробляються та приймаються коригувальні та запобіжні заходи. 

6.6.6 При недостатній інформації для розгляду претензії відповідальна 

особа або представник робочої групи звертається до особи, що скаржилась, про 

надання додаткової інформації по скарзі. 

6.6.7 Додатковою інформацією може бути: фото, зразок або фрагменти 

невідповідного продукту, чек або інші документи підтверджуючі 

невідповідність, місце, час покупки, маркування, інша інформація, яка допоможе 

розслідуванню. 
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6.6.8 У разі відмови скаржника у надані додаткової інформації дане 

звернення не береться до уваги та відноситься до таких, що були обгрунтовані. 

6.6.9 Відповідальна особа інформує скаржника про закриття розслідування 

скарги за відсутності достатньої кількості інформації для проведення 

розслідування 

 

7. Документування 

 

 

 

 

 

Ідентифіка

ція 

протоколу 

Назва протоколу Термін зберіг. Місце та спосіб 

зберігання 

Відповідаль

ний 

Прим

і-тки 

Ф-ДП 10-01 Акт 

невідповідності 

3 роки В керівника 

відповідного 

підрозділу в 

паперовому 

вигляді 

Керівник 

відповідного 

підрозділу 

 

Ж-ДП 10-01 Журнал реєстрації 

рекламацій 

3 роки В керівника гр. 

НАССР 

Керівник гр. 

НАССР 
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1 Порядок 
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ного за 
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зміненої заміненої нової вилученої 
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ДОДАТОК 1   

 

Ф-ДП 10-01 

 

 

 

 

АКТ  

невідповідності 

 

ТОВ  

м.         от «________»__________ 20__г. 

 

Дійсний акт складений комісією в складі: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

що при прийманні,виробництві, зберіганні (потрібне -підкреслити) 

_____________________________________________________________________________ 

    (сировина, допоміжні матеріали, тара, напівфабрикат, готова продукція) 

виявилося: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Висновок: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Підписи комісії:  
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Додаток 2 

Ж-ДП 10-01 

Журнал реєстрації рекламацій (скарг). 

 

Почато: 

Закінчено: 

 

 

Nп/

п 

Дата 

поступ

лення  

 

Дата 

поступл

ення  

Назва 

продукт

у, дата 

виготов

лення, 

партія 

Кіль

кість

, 

кг 

Кліє

нт, 

від 

яког

о 

пост

упил

а 

скарг

а 

Причина  

виникнен

ня 

скарги, 

висновок 

службово

го 

розслідув

ання 

Заключення 

по клієнту( 

дія з 

продукцією, 

інформуванн

я клієнта) 

 

Заходи, 

корегуючі 

дій  по 

рекламаці

ї 

Статус 

виконання 

плану 

коригуючих дій 

Приміт-

ка 
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Висновок до Розділу 7 

На підприємстві впроваджені та ефективно функціонують програми-

передумови, які призначені для результативної дії системи безпечності харчових 

продуктів на потужності. 

За допомогою «дерева рішень» було визначення ККТ на таких стадія 

технологічного процесу: просіювання борошна пшеничного вищого сорту та  

випікання.  

План НАССР сприяє підтриманню безпечності харчових продуктів, тому 

що потенційні небезпечні фактори, які можуть виникати під час виробництва, 

очікуються, оцінюються, контролюються, запобігаються. 

На підприємстві фіксувалася втрата маси тіста, хліб малого об’єму, 

декілька випадків одиниць хліба з непропеченою частиною. За результатом цих 

невідповідностей ми зробили аналіз невідповідностей, розглядали причини 

появи невідповідностей.За результатом цих невідповідностей ми зробили аналіз 

невідповідностей, розглядали причини появи невідповідностей та розробили 

корегувальні дії. 
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Розділ 8. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

8.1. Характеристика відходів, стічних вод і викидів 

Стічні відпрацьовані води, що надходять у міську каналізацію, не повинні 

містити речовин у концентраціях, які негативно впливають на їх подальше 

біологічне очищення. Також ці води не повинні містити небезпечних 

бактеріальних і токсичних забруднень, таких як смола, мазут, бензин. 

Перед спуском у міські каналізаційні системи, стічні води хлібозаводу 

мають пройти механічне очищення через сита, де відділяються крупні 

нерозчинні забруднювачі. 

Характерні забруднювачі стічних вод хлібопекарських підприємств 

обумовленні наявністю залишків сировини, напівфабрикатів, що за гігієнічним 

критерієм належать до малонебезпечних забруднювачів, тобто у випадку 

попадання їх у водоймища особливої шкоди довкіллю вони не завдають. 

Значно більшу небезпеку являють собою фекально-побутові стічні води 

підприємства. Саме вони можуть бути джерелом патогенних мікроорганізмів, що 

поширюються через воду. Тому для знезараження стічних вод необхідна 

систематична дезінфекція побутових приміщень і санітарних вузлів заводу. 

Поряд із забрудненням атмосфери і водного середовища, внаслідок 

виробничої діяльності забруднюються і ґрунти. Джерелом забруднення ґрунтів 

токсичними речовинами є викиди в атмосферу, пестициди, відходи 

промислового виробництва. 

З метою запобігання забрудненню ґрунтів в умовах хлібозаводу необхідно 

своєчасно ретельно збирати, вивозити і знешкоджувати рідкі і тверді відходи 

виробничої діяльності підприємства, такі як мазут, змащувальні матеріали тощо. 

Технологічні схеми приготування виробів не передбачають викиди в 

каналізацію шкідливих відходів виробництва. Для виробничих приміщень 

основними шкідливими факторами є тепло і підвищена вологість, а додаткові 

заходи по захисту атмосфери від шкідливих викидів не є необхідними. 
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На підприємстві проводиться контроль викидів борошняного пилу та 

оксиду азоту. Основним джерелом викидів  є труба котельні та труба печей – 

газоходи котлів підключені до металевої вентиляційної труби. 

На заводі в якості палива використовується природній газ, що дозволяє 

мати величину викидів в атмосферний простір меншу за граничнодопустиму. 

Контроль викидів проводиться розрахунковим шляхом. Загальна кількість 

викидів в атмосферу складає 10 кг/год. Очистка газів не проводиться, оскільки 

кількість викидів не перевищує норми ГДК. 

ГДК викидів в атмосферу: 

- двовалентний оксид азоту                                   0,085 мг/м³ 

- оксид вуглецю                                                      5,00  мг/м³ 

- борошняний пил                                                   0,05 мг/м³ 

8.2. Заходи щодо охорони довкілля 

Кожний рік підприємство подає в Держінспекцію по охороні повітря звіт 

про кількість викидів. 

Проводяться заходи по попередженню забруднення грунту змазуючи ми 

матеріалами та маслами. Відпрацьовані змазуючі мастила збираються в ємкості 

і здаються. Не допускається викид мастил в каналізацію. 

Для підтримки у виробничих приміщеннях метрологічних умов і чистоти 

повітря  використовується вентиляція, що задовольняє санітарно-гігієнічні 

умови. 

Транспортні механізми та технологічне обладнання, що слугують для 

відділення борошняного пилу, аспіруються. Передбачається аспірація 

просіювачів, автотерезів, бункерів над просіювачами та під автовагами, шляхом 

встановлення індивідуальних самоаспіраційних фільтрів. 

Передбачена подача припливного повітря в приміщення із значним 

тепловиділенням із значним тепловиділенням з допомогою теплових 

повітророзпилюючих пристроїв. 

Для запобігання проникання холодного повітря в приміщення цеху біля 

дверей експедиції знаходиться пристрій повітряної завіси.  
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Стан екологічної безпеки довкілля контролює Міністерство екологічної 

безпеки України, органи якого проводять детальний контроль джерел 

промислових викидів у атмосферу, у водойми, та грунт.  

 

 

Висновок до Розділу 8. 

В даному розділі ми аналізували охорону довкілля. Аналізували шкідливі 

викиди та основні джерела викидів на підприємстві. Та охарактеризували заходи 

по попередженню забруднення ґрунту змазуючи ми матеріалами та маслами. З 

метою запобігання забрудненню ґрунтів в умовах хлібозаводу необхідно 

своєчасно ретельно збирати, вивозити і знешкоджувати рідкі і тверді відходи 

виробничої діяльності підприємства, такі як мазут, змащувальні матеріали тощо. 
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Розділ 9.  ОХОРОНА ПРАЦІ 

Служба охорони праці підприємства   

Контроль за виконанням правил техніки безпеки та охорони праці 

здійснює інженер з техніки безпеки, який є у штаті ІТР хлібозаводу. 

Керівник підприємства призначає відповідальних за пожежну безпеку 

приміщень, технологічного устаткування, а також за утримання і експлуатацію 

технічних засобів протипожежного захисту. 

Накази про призначення цих працівників викидаються після перевірки в 

установленому порядку знань ними відповідних нормативно-правових актів 

щодо охорони праці та пожежної безпеки. 

Власник підприємства зобов'язаний: 

 — створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови 

праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання 

прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці; 

— здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками 

технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів 

колективного та індивідуального захисту, виконанням у відповідності до вимог 

охорони праці. 

Фінансування заходів з охорони праці 

Фінансування заходів з охорони праці здійснюється з фонду охорони праці 

підприємства, а у разі недостатності цих коштів на рахунок цього фонду 

відраховується частка прибутку підприємства, яка визначається рішенням 

трудового колективу підприємства. За відсутності прибутку і негайної потреби 

фінансування заходів з охорони праці підприємства переводяться з поточних 

рахунків виробничого фонду (рахунки основних і обігових коштів), що підвищує 

собівартість продукції в переліку цих заходів. 

Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

На підприємстві, на протязі останніх 2-х років травматизм відсутній.  
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Проводиться активна робота по дотриманню правил охорони праці в 

підрозділах, посилено відповідальність керівників структурних підрозділів. Від 

адміністрації створено всі умови по безпечних методах роботи, усуваються 

проблеми які сприяють підвищенню травматизму. 

Повітря робочої зони 

Людина під час праці втрачає енергію, яку накопичив її організм за рахунок 

харчування. Інтенсивність витрат енергії залежить від характеру та інтенсивності 

праці, а також від параметрів оточуючого середовища й, у першу чергу, від стану 

повітря у приміщенні. Стан повітря у виробничому приміщенні називають 

мікрокліматом виробничого приміщення. 

Мікроклімат виробничих приміщень визначається слідуючими факторами: 

температура, відносна вологість, швидкість руху повітря. В холодний період 

року виробничі приміщення обігріваються. Для підвищення працездатності та 

збереження здоров'я робітників важливо створити стабільні метеорологічні 

умови. 

Допустимі норми мікроклімату визначаються згідно з ДСН 3.3.6.042-99. 

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

Для працівників заквасочного цеху та тістомісів температура має 

знаходитися в межах 15-24 ºC, для робітників пічного відділення допустимі 

норми цього показника є дещо вищими, і становлять 19-30 ºC. 

У пічному відділенні спостерігається  значне тепловиділення. При 

випікання хліба використовується тунельна піч яка в процесі роботи 

нагрівається. І все це тепло передається від печі до повітря цеху за рахунок 

конвекції та нагріває стіни будівлі, обладнання і шкіру людей за рахунок 

тепловипромінювання. Тепло від печі впливає на укладальника. Також це тепло 

впливає на загальні показники мікроклімату. 

Відносна вологість повітря має не перевищувати 75% у холодну пору року, 

і 65% в теплу. Швидкість руху повітря має бути в межах 0,1-0,4 м/с. 

Заходи по нормалізації мікроклімату: захистити виробниче середовище від 

надмірного радіаційного та конвективного тепла, що надходить від нагрітих 
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поверхонь обладнання, можна за рахунок теплоізоляції цих поверхонь. В 

приміщеннях, де є можливість ураження людини електричним струмом і 

температура повітря може досягти 30оС і вище, температура на поверхні 

теплоізоляції не допускається більше 45оС.  

Допустимі норми мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99. 

Таблиця 9.1 

 

 

Найменування  

               

Кате

горі

я 

Холодний період року 

 

Температура, ˚С 

Відносна вологість, % Швидкість руху 

повітря, м/с 

Оптима-

льна 

 

Допус-

тима 

 

Оптима-

льна 

Допус-

тима 

Опти-

мальна 

Допус-

тима 

Дозувальник  ΙΙ -б 17-19 16-21 40-60 75 0,2 0,3 

Тісторозроб ΙΙΙ 16-18 15-20 40-60 75 0,2 0,4 

Укладальник ΙΙ -б 17-19 16-21 40-60 75 0,2 0,4 

Теплий період року 

Дозувальник  ΙΙ -б 20-22 25-28 40-60 75 0,3 0,4 

Тісторозроб ΙΙΙ 18-20 25-28 40-60 75 0,3 0,5 

Укладальник ΙΙ -б 20-22 25-28 40-60 75 0,3 0,5 

 

Шум та вібрація 

Джерелом шуму та вібрації на виробництві є обладнання, що працює від 

джерела струму, а саме – електродвигуни тістомісильних машин, печі та 

стрічкові транспортери. 

Шум та вібрація є найбільш розповсюдженими негативними факторами, 

які впливають на людину. Вони завдають великої шкоди здоров’ю та виробничій 

діяльності людини. В результаті втоми, під дією шуму та вібрації, збільшується 

кількість помилок при роботі, підвищується загроза виникнення травм, 

знижується продуктивність праці. 

Допустимі норми шуму для хлібозаводу нормуються згідно з ДСН 

3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» 
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Норми загальної технологічної вібрації наведені в ДСН 3.3.6.039-99. 

«Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

Джерелом шуму та вібрації на підприємстві є тістомісильні та тісто- 

подільні машини, печі.  

Норми шуму 

Таблиця 9.2. 

Робочі місця Рівні звукового тиску Рівень звуку, 

дБа 

Постійні робочі місця в 

виробничих приміщеннях 

31,5 3 125  

80±5 

Постійні робочі місця 

стаціонарних машин 

105 99 92 

Норми вібрації 

Таблиця 9.3. 

Середньо геометричні 

частини,Гц 

8 16 31,5 6,3 125 250 

Граничні значення по 

віброшвидкості,м/с 

2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Граничні значення по 

віброшвидкості, дБа 

115 109 109 109 109 109 

 

Для зниження рівню шуму і вібрації на підприємстві застосовують такі 

заходи:  

- все обладнання з динамічною напругою встановлено на відповідний 

фундамент, що зменшує вібрацію; 

-  проводиться звукоізоляція за допомогою загороджуючих конструкцій 

(стін, кожухів); 

- встановлення звукопоглинаючих пристроїв;  

- вибрано раціональний режим праці та відпочинку; 

- використовують індивідуальні засоби захисту;  

- найбільш шумне обладнання, таке, як компресори, повітродувки, 

встановлено в ізольованих приміщеннях. 

Освітлення 
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Норми штучної освітленості робочих місць для відповідних професій 

наведені в ДБН В.2.5-28–2006. «Природне і штучне освітлення. Норми штучного 

освітлення робочих місць.»  

Природне і штучне освітлення 

Таблиця 9.4. 

П
р
о
ф

ес
ія

 

Т
о
ч

н
іс

ть
 з

о
р
о
в
о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Р
о
зр

я
д

 з
о
р
о
в
о
ї 

р
о
б

о
ти

 

П
ід

 р
о
зр

я
д

 з
о
р
о
в
о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Освітленість,лк Природне 

освітлення 

Суміщене 

освітлення 

Комб

інова

на 

газор

озряд

ні 

ламп

и 

Загальна 

газорозряд

ні лампи 

КПО, ен, % 

при 

верхньо

му або 

комбіно

ваному 

освітлен

ні 

при 

боко-

вому 

освіт-

ленн 

при 

верхнь

ому 

або 

комбін

ованом

у 

освітле

нні 

при 

боко-

вому 

освіт-

ленні 

ламп

и 

розжа

рюва

ння 

лампи 

розжарюва

ння 

Працівник в 

заквасочном

у відділенні 

Середн

ьої 

точнос

ті 

ІV б 200 200 4,0 1,5 2,4 0,9 

Тістоміс 

Середн

ьої 

точнос

ті 

ІV б 200 200 4,0 1,5 2,4 0,9 

Працівник, 

що 

обслуговує 

тістоподільн

ик 

Високо

ї 

точнос

ті 

ІIІ б 
200 

200 

300 

200 
– – 3,0 1,2 

Оператор 

печі 

Груба 

(дуже 

малої 

точнос

ті) 

VІ - – 200 3,0 1,0 1,8 0,6 

В залежності  від джерела світла на підприємстві виробниче освітлення є       

трьох видів: 

- природне освітлення прямим або відбитим світлом сонця через світлові 

прорізи в зовнішніх відгороджуючих конструкціях приміщень; 
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- штучне освітлення, призначених для освітлення в темні години доби або 

в приміщеннях, де немає природного світла. Здійснюється електричними 

джерелами світла;  

- сполучене освітлення характеризується одночасним поєднанням 

природного та штучного освітлення у світлі години доби. 

  На підприємстві передбачено природне освітлення через вікна, 

штучне - люмініцентні лампи. Використовується загальне освітлення з 

рівномірним розподіленням світильників : місцеве та аварійне. Світильники 

аварійного освітлення встановлені на робочих місцях, де не може бути зупинена 

робота при виключенні освітлення. 

Забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями. 

Для задоволення санітарно-гігієнічних вимог обладнані наступні 

санітарно-побутові приміщення: роздягальні, душеві, санітарні вузли, кладові, 

медпункт. 

Робітники виробничих цехів працюють в чистиму спецодязі, забезпечення 

яким проводиться згідно типових норм для працівників харчової промисловості. 

• Для миття рук встановлено умивальники, до яких підведена  

холодна і гаряча вода, в тістомісильному, тісторозподільному та пічному 

відділеннях. Роздягальні для робочого одягу розміщенні окремо від роздягалень 

для вуличного та домашнього одягу. Роздягальні для домашнього одягу 

обладнані крамницями та шафами, які розподілені на окремі комірки для 

робітника. 

• Душові розміщенні поруч з роздягальнями та мають передбанники. 

Кількість душових сіток розраховується за кількістю людей на одну сітку, які 

працюють у найбільш численній зміні. 

• Умивальні розташовані в окремих приміщеннях поруч з 

роздягальнями, частина умивальників розміщенні в приміщенні виробничого 

цеху. Кількість кранів в умивальниках розраховується за кількістю людей, які 

працюють у найбільш численній зміні на шкірному поверсі є по 3 умивальні 
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(мінімальна кількість, у залежності від виду відділення технологічного процесу) 

- дві в цеховому приміщенні й одна в убиральні. 

Заходи з пожежної безпеки 

Пожежна безпека на підприємствах різноманітна і залежить від того, які 

горючі речовини і матеріали переробляються на різних стадіях технологічного 

процесу або зберігаються в будівлях і спорудах. До первинних засобів 

пожежегасіння належать: вогнегасники, пожежний  

інвентар(покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, 

грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні 

відра, совкові лопати); пожежний інструмент(гаки, ломи, сокири, тощо). 

Пропозиції по покращенню умов праці 

Для того, щоб на підприємстві не виникало виробничих травм та нещасних 

випадків потрібно всім працівникам дотримуватись правил з техніки безпеки та 

чітко виконувати інструкції по обслуговуванню обладнання. 

Для дотримання умов праці необхідно: забезпечити надійну ізоляцію 

поверхонь устаткування та забезпечити подачу свіжого повітря за допомогою 

вентиляційної системи, метою запобігання виникнення травмонебезпечних 

ситуацій потрібно утримувати обладнання у справному стані.  

Впровадження систем автоматичного контролю та сигналізації наявності 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, а також блокуючих пристроїв,  

що забезпечують аварійне відключення технологічного і енергетичного 

обладнання в разі виникнення небезпеки для обслуговуючого 

 персоналу та працюючих, застосування сигнальних кольорів та знаків 

безпеки відповідно до чинних нормативних актів про охорону праці на 

виробничому обладнанні. 
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Висновок до Розділу 9 

В даному розділі ми розглядали та охарактеризували охорону праці на 

підприємстві.  Ми розглядали службу охорони праці підприємства, фінансування 

заходів з охорони праці. Аналізували шкідливі та небезпечні виробничі фактори 

та повітря робочої зони. Аналізували що є джерелом шуму та вібрації на 

виробництві. Навели норми шуму. Охарактеризували природне і штучне 

освітлення. Навели забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями. 

Розглянули заходи з пожежної безпеки. Навели пропозиції по покращенню умов 

праці. 
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Загальні висновки 

В кваліфікаційній  роботі  були виконанні такі завдання: 

– охарактеризовано хлібопекарську галузь харчової промисловості; 

– наведено досвід впровадження НАССР у хлібопекарській галузі;  

– охарактеризовано режими роботи цеху (відділення, дільниці) ПрАТ 

«Шосткинський хлібокомбінат» 

– описано технологічні та апаратурно-технологічні  схеми для 

виготовлення хліба білого подового; 

– охарактеризовано готову продукцію, сировину, основні та 

допоміжні матеріали; 

– розраховано вихідні дані до технологічних розрахунків; 

– наведено розрахунки витрат основних і допоміжних матеріалів; 

– розраховано енергетичні розрахунки; 

– охарактеризовано технологічне та допоміжне обладнання з 

врахуванням вимог щодо його безпечності для виготовлення хліба білого 

подового; 

– наведено розрахунки площ виробничих і складських приміщень та 

компонування обладнання; 

– удосконалено систему управління безпечності хліба білого 

подового; 

– наведено заходи щодо впровадження програм-передумов; 

– охарактеризовано охорону довкілля; 

– наведено заходи щодо охорони довкілля; 

– охарактеризовано охорону праці. 

1. В першому розділі ми проаналізували важливість розроблення 

системи управління безпекою харчових продуктів на основі принципів НАССР 

та переваги та недоліки впровадження принципів НАССР на підприємстві. 

Ми проаналізували діяльность ПрАт «Шосткинський хлібокомбінат», 

охарактеризували  режими роботи цеху підприємства ,охарактеризували 

сировини, основних, допоміжних матеріалів і готової продукції. 
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2. У цьому розділі наведено опис технологічного процесу виробництва 

хліба білого подового. Розглянуто способи підготовки сировини, яка 

використовується в основному технологічному процесі та представлено 

принципову блок-схему виробництва хліба білого подового.  

Сформовані технічні вимоги до такої сировини та матеріалів згідно діючої 

нормативної документації. Дотримання технологічних параметрів, перевірки 

сировини дозволяють виробляти якісну та безпечну продукції на вимогу 

споживачів. 

3. Проведено технологічні розрахунки. Було розроблено технологічні 

розрахунки: продуктові та розрахунки витрат основних та допоміжних 

матеріалів і пакувальних матеріалів. 

4. Охарактеризовано технологічне та допоміжне обладнання з врахуванням 

вимог до безпечності та корисного використання. 

Основне обладнання, яке задіяне на підприємстві – з технологічної точки 

зору, має приблизно однакову потужність для непереривності процесу 

виробництва, не є застарілим, жодної модернізації не потребує та відповідає всім 

вимогам  гігієнічного дизайну  обладнання.  

5. В даному розділі було розраховано та наведено виробничі площі та 

площі допоміжних приміщень. Для розрахунку потрібних площ і місткостей для 

зберігання сировини склали таблицю. Виробничий цех за площею та 

композицією обладнання повністю задовольняє потужність виробництва. 

6. Далі було описано про забезпечення потреб виробництва. Наведено опис 

витрат електроенергії, води, пари та холоду. 

7. Програми-передумови призначені для ефективного функціонування 

системи безпечності харчових продуктів . Вони є передовим елементом системи 

НАССР, яка на даний момент ефективно функціонує на підприємстві ПрАТ 

«Шосткинський хлібокомбінат».  

На підприємстві фіксувалася втрата маси тіста, хліб малого об’єму, 

декілька випадків одиниць хліба з непропеченою частиною. За результатом цих 
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невідповідностей ми зробили аналіз невідповідностей, розглядали причини 

появи невідповідностей та розробили корегувальні дії. 

Наведено опис технологічного процесу виробництва хліба білого 

подового. Розглянуто способи підготовки сировини, яка використовується в 

основному технологічному процесі та представлено принципову блок-схему 

виробництва хліба білого подового. 

8. Ми аналізували охорону довкілля. Аналізували шкідливі викиди та 

основні джерела викидів на підприємстві. Та охарактеризували заходи по 

попередженню забруднення ґрунту змазуючи ми матеріалами та маслами. 

9. Ми розглядали та охарактеризували охорону праці на підприємстві.  Ми 

розглядали службу охорони праці підприємства, фінансування заходів з охорони 

праці. Аналізували шкідливі та небезпечні виробничі фактори та повітря робочої 

зони. Аналізували що є джерелом шуму та вібрації на виробництві. Навели 

норми шуму. Охарактеризували природне і штучне освітлення. Навели 

забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями. Розглянули заходи з 

пожежної безпеки. Навели пропозиції по покращенню умов праці. 

 Таким чином, завданням кваліфікаційної роботи є актуальними, оскільки 

вирішує питання створення на підприємстві системи керування безпечністю 

хлібопекарської продукції відповідно до вимог системи НАССР та 

удосконалення системи управління безпечністю виробництва хліба білого 

подового для оператору ринку ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат». 
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Не допуск. 

гриби не > 

100 КУО в 1 

г. 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

Підтвердження від поста- 

чальників, що продукт від- 

повідає нормам на при- 

сутність грибів, що боро- 

шно зберігалося з дотри- 

манням всіх вимог. 

 

 



 

 

 

Ф – сторонні 

домішки: пісок, 

пил, метало 

домішок. 

 

Порушення техно- 

логії переробки зе- 

рна, недостатній 

вхідний контроль. 

 

Не 

допускається 

2 3 6 В 
 

Проведення заходів із 

попередження потрапляння 

сторонніх включень у 

сировину 



 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймання 

та підготовка 

сировини 

Х – токсичні 

елементи: 

свинець, кадмій, 

миш’як,  ртуть, 

мідь, цинк; міко- 

токсини:  афло- 

токсин  В1,  зеа- 

раленон,   Т-2- 

токсин,  дезок- 

сініваленон 

Радіонукліди: 

цезій (137Сs), 

стронцій (90Sr); 

пестициди. 

 
 

Умови 

вирощування 

рослин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

0,5; 0,1; 

0,2; 2,0; 0,02; 

50,0; 

 

0,005; 

1,0; 

0,01; 

0,5; 

 

0,01;25,0; 

Не 

допускається 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Н 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Перевірка товаросупро- 

відної документації, під- 

твердження від постача- 

льників, що продукт відпо- 

відає нормам на при- 

сутність афлотоксинів, пе- 

стицидів, токсичних еле- 

ментів та радіонуклідів. 

 

 

 

 

Дріжджі 

пресовані 

 

Б – БГКП, 

Salmonella, 

плісняві 

гриби та 

дріжджі. 

 

 
Зберігання у 

заражених 

складських 

приміщеннях, 

недотримання 

умов зберігання. 

 

 

Не 

допускається 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Н 

Контроль супровідної до- 
кументації. Контроль вмі- 
сту масової частки вологи. 
Використання об- ладнання 
закритого типу, що допускає 
стерилізацію 
Підтвердження від пос- 
тачальників, що продукт 
відповідає нормам на 
присутність патогенних м/о 
та плісеней на підставі 
супровідної документації. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приймання 

та 

підготовка 

сировини 

Ф – потрапляння 

сторонніх 

домішок: пилу, 

піску, частинок 

металу. 

 

 

 

 

Недотриман

ня умов 

транспортув

ання та 

розвантажен

ні, 

недотриман

ня  

технологічни

х процесів 

при 

очищенні. 

 

 

 

Не допускається 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

2 

 

 

 
 

 

Н 

 

 
 

Підтвердження від пос- 

тачальників, що продукт 

транспортувався згідно 

встановлених вимог, кон- 

троль за обережним розва- 

нтаженням сировини. 

 

 

Х – токсичні 

елементи: 

сульфати, 

хлориди, залізо, 

марганець, мідь, 

цинк, кальцій, 

магній, натрій, 

калій, аміак, 

барій, берилій, 

бор, кадмій, 

селен, миш’як, 

нікель, нітрати;  

 

 

 
Недостатній 

вхідний 

контроль, 

неправильні 

умови 

зберігання та 

транспортува

ння 

сировини. 

 

150,0; 150,0; 

відсутні; відсутні; 

відсутні; відсутні; 

100,0; 30,0; 

200,0; 20,0; 

відсутні; 0,1; 

0,0002; 

відсутні; відсутні; 

відсутні; відсутні; 

5,0; відсутні; 

відсутні. 

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Н 

Підтвердження від пос- 

тачальників, що продукт 

відповідає нормам на при- 

сутність токсичних еле- 

ментів на підставі суп- 

ровідної документації. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймання  

та підготовка 

сировини 

Сіль кухонна 

Ф–потрапляння сто 

ронніх 

домішок:пилу, 

частинок 

металу,піску 

Недотримання 

правил 

обслуговування 

обла- днання, яке 

контактує з 

сировиною, 

недотри- мання 

санітарних ви- мог 

при транспортува- 

нні, розвантаженні 

та зберіганні. 

Не 

допускається 

1 2 2 Н 
 

Вимоги до постачальників 

з дотримання санітарної 

гігієни при транспор- 

туванні, розвантаженні і 

зберіганні. Контроль за 

дотриманням правил об- 

слуговування обладнання. 

 

Х – токсичні 

елементи: ртуть, 

миш'як, мідь, 

свинець, кадмій, 

цинк; радіонукліди: 

цезій (137Сs), 

стронцій (90Sr). 

 

Недотримання 

технологічних 

процесів при 

виробництві. 

 

0,01; 1,0; 3,0; 

2,0; 0,1; 10,0; 

120,0; 30,0 

 

Не 

допускається 

Не 

допускається 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 

2 

 
 

Н 

 
 

   Н 

   Н 

Підтвердження від 

постачальників, що 

продукт відповідає нормам 

на присутність токсичних 

елементів на підставі 

супровідної документації. 

 

Замішування 

опари   

 

Б – зараження тіста 

мікроорга- нізмами; 

 

 

Порушення 

температурного 

режиму. 

 

 

 

 

Не 

допускається 

1 

 
 

 

 

 

2 

 
 

2 

 
 

 

 

 

 

    Н 

 
 

 

 

 

 

Контроль за правильністю 

 виконання 

технологічного процесу. 

Контроль за дотриманням 

правил обслуговування 

обладнання, яке контактує 

з сировиною. 

 



 

 

 

Ф – потрапляння 

сторонніх домі- 

шок. 

 

Недотримання 

правил 

обслуговування 

обладнання та 

поводження з 

навколишнім 

середовищем. 

 

 

 

 

 

Не 

допускається 

1 2 

 
2 Н  

 

Проведення заходів із 

попередження 

потрапляння сторонніх 

включень у сировину. 

 

 

 

 

 

Бродіння тіста 

Б – зараження тіста 

мікроорга- нізмами; 

Порушення 

температурного 

режиму. 

 

 

 

Не 

допускається 

 

 

 

1 3 3      Н 
 

Контроль за 

правильністю виконання 

технологічного процесу.  

 

 

Ф – потрапляння 

сторонніх домі- 

шок. 

 

Недотримання 

правил 

обслуговування 

обладнання та 

поводження з 

навколишнім 

середовищем. 

 

 

Не 

допускається 

 

1 2 2     Н 
Проведення заходів із 

попередження 

потрапляння сторонніх 

включень у сировину. 

 

 

 

 

Поділ на 

Б – зараження тіста 

мікроорганізмами;  

 

 
 

Порушення 

температурного 

режиму 

Не 

допускається 
 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 Н 

Контроль за дотримання 

температурних режимів, 

ведення документації, як 

підтвердження перевірки 

 



 

 

шматки  

Ф – потрапляння 

сторонніх домішок; 
 

Домішки можуть 

потрапити через 

обладнання 

Не 

допускається 
1 2 2  

Н 

Проведення заходів із 

попередження 

потрапляння сторонніх 

включень у сировину. 

 

 

 

 

 

Округлення 

тістових 

заготовок 

Б – зараження тіста 

мікроорганізмами;  

 

 

 

 

 

Порушення 

температурного 

режиму 

 

 

 

 

Не 

допускається 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

    

   Н 

Контроль за дотримання 

температурних режимів, 

ведення документації, як 

підтвердження перевірки.  

 

 

 

Ф – потрапляння 

сторонніх домішок; 

 

 

Домішки можуть 

потрапити через 

обладнання 

Не 

допускається 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

   Н 

 

Проведення заходів із 

попередження 

потрапляння сторонніх 

включень у сировину. 

Випікання Б – не відбувається 

знезараження всіх 

мікроорганізмів. 

 

Порушення 

температурного 

режиму та режиму 

відстоювання. 

Не 

допускається 

 

   2 

 

   3 

 

   6 

    

    В 

Контроль за дотримання 

температурних режимів, 

ведення документації. 



 

 

Охолодження Ф – потрапляння 

сторонніх 

домішок; 

 

Домішки можуть 

потрапити 

через обладнання 

та з 

навколишнього 

середовища 

 

Не 

допускається 

 

   2 

 

   2 

 

   4 

   

   Н 

Контроль за дотриманням 

правил обслуговування 

обладнання, яке 

контактує з сировиною. 

Проведення заходів із 

Попередження 

потрапляння сторонніх 

включень у сировину. 

 

 

 

 

 

 

 

Пакування 

Б – пліснявіння та 

черствіння хліба; 

 

 

 

 

 

 

 

Порушення тем- 

пературного та 

часового режиму, 

підвищення воло- 

гості зберігання. 

 

 

 

 

Не 

допускається 

 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за дотри- мання 

температурних режимів, 

ведення доку- ментації. 

Контроль за дотриманням 

правил обслуговування 

обладнання, яке кон- 

тактує з сировиною. 

 

 

Ф – потрапляння 

сторонніх домішок; 

 

 

Домішки можуть 

потрапити через 

обладнання та з 

навколишнього 

середовища по 

вині персоналу, 

часточки паку- 

вального мате- 

ріалу. 

Не 

допускається 
1 3 3 Н 

Проведення заходів із 

попередження 

потрапляння сторонніх 

включень у сировину. 

 



 

 

Додаток 2 Визначення ККТ 

Вхідний 

матеріал/ 

Етап процесу 

Вид та 

ідентифікована 

небезпека 

Запита

ння 1 

Запи

тан

ня 2 

Запита

ння 3 

Запи

тан

ня 4 

№  

ККТ 

Приймання та 

зберігання 

сировини 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Так Ні - Не КТК 

Просіювання 

борошна 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Так - - ККТ 1Ф 

Приготування 

дріжджової 

суспензії 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не КТК 

Приготування 

сольового 

розчину 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не КТК 

Фільтрування 

води 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не КТК 

Дозування 

компонентів та 

заміс тіста 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не КТК 

Етапи виробничого процесу 

Замішування 

опари 

Б-розвиток м/о Так Так Ні - Не ККТ 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Так - Не ККТ 

Бродіння опари Б-розвиток м/о Так Ні Ні - Не ККТ 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не ККТ 

Х-висока 

кислотність 

Так Ні Ні - Не ККТ 



 

 

       Дата                                                                    Затвердив   

Замішування 

тіста 

Ф:сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не ККТ 

Бродіння тіста Х:збільшення 

кислотності тіста 

за надмірної 

тривалості 

бродіння 

Так Ні 

 

Ні  

 

- 

Не ККТ 

Розділення тіста Ф-сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не ККТ 

Округлення тіста Ф-сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не ККТ 

Вистоювання 

тіста 

Ф- сторонні 

домішки 

Так Ні Ні - Не ККТ 

Випікання Б- неповне 

знезараження м/о 

Так Ні Так Ні ККТ 

-1Б 

Охолодження Б, Х, Ф – відсутні Так Ні Ні - Не ККТ 

Пакування Б, Х, Ф – відсутні Так Ні Ні - Не ККТ 

Зберігання Б-розвиток м/о Так Ні Ні - Не ККТ 

Транспортування Б, Х, Ф – відсутні Так Ні Ні - Не ККТ 



 

 

Додаток 3 – Дерево прийняття рішень 

 

Так 
Ні 

Чи необхідний контроль на цьому 

етапі? 

 Ні Не ККТ Стоп 

Так 

Модифікувати цей етап, 

продукт чи процес 

Чи цей етап процесу 

спеціально розроблено, щоб 

усунути небезпечний 

фактор?  

Так 

ККТ 

Ні 

Чи необхідний контроль 

захід на цьому етапі? Чи 

втрата контролю призведе 

до загрози безпечності 

продукту? 

Ні Не ККТ 

Так 

Чи  може ймовірність виникнення 

небезпечного фактора перевищити допустимий 

рівень, чи може небезпечний фактор зрости до 

неприйнятного рівня? 

Ні Не ККТ 

Стоп 

Так 

Чи буде небезпечний фактор усунено на 

наступному етапі процесу, чи ймовірність 

його появи знизиться до прийнятного 

рівня? 

Ні ККТ 

Так 

Не ККТ 

Чи наявні на цьому етапі контрольні 

заходи для цього небезпечного фактора? 



 

 

Додаток  

План HACCP для виробництва хліба білого подового 

 

Назва продукту: Хліб білий подовий 

№ Етап Небезпечний 

фактор 

Контрольний 

захід 

ККТ Граничний 

параметр 

Процедура моніторингу 

 

Коригувальні дії Протокол 

HACCP 

Що? Де? Коли

? 

Хто? 

1 Просіюва

ння 

борошна 

Ф:сторонні 

домішки 

Контроль 

цілісності сит 

ККТ 

1Ф 

Цілісність 

сита з 

отвором 2,5 

мм 

Ціліс-

ність 

сита 

На 

просію-

вачах 

борош-

на 

перед 

почат

-ком 

зміни 

Інжен

ер 

вироб

ничої  

лінії 

У разі 

невідповідності 

– припинення 

подачі сировини 

на виробництво 

 

 

Журнал 

цілісності 

сит. 

Журнал 

технічного 

обслуговува

ння 

обладнання. 

2 Випікання 

тіста 

Б: Не відбувається 

знезараження всіх 

м/о(БГКП,патоге

нні м/о) 

Перевірка 

температури 

печі та 

тривалість 

випікання  

 

 

ККТ 

1Б 

Температру 

випікання та 

час: 

 t = 220-280 

C ;  = 37 хв 

 

Темпе

ратура

,час 

Піч Авто

мати

чно, 

фікса

ція 

кожн

і 30 

хвил

ин 

Опер

атор 

по 

випік

анню 

Контроль 

температурних 

режимів згідно 

з 

технологічною 

інструкцією 

Журнал 

контролю 

температур 

печі.Журна

л контролю 

роботи 

 

Дата                                                                                                                                                                                                                      Затвердив 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


