
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ

вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27 
E-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів 

" М " 2021  р оку №  4 У

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович,

(прізвище та ініціали особи, яка винесла ріш ення)

Розглянув
Матеріали проведення позапланового інспектування ФОП Богданович 

Ірини Сергіївни (03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 6, кв. 64; ідентифікаційний 
код 3219610647) за адресою: 01001, м. Київ, вул. М. Житомирська, 3/4 (акт, 
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу 
державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку 
вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя 
тварин від 28.10.2021 № 4986-2, додаток від 29.10.2021 до акту, складеного за 
результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 
контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог 
законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин 
від 28.10.2021 № 4986-2, матеріали відеофіксації від 26.10.2021р.)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні фізичної особи-підприємця Богданович 

• Ірини Сергіївни за адресою: 01001, м. Київ, вул. М. Житомирська, 3/4 виявлено 
порушення вимог пункту 8 частини 2 статті 20, частини першої статті 21, статті 
22, частини першої, другої статті 37, пункту 5 частини першої статті 49 Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», частини першої статті 5, частини четвертої стаггі 5, частини п’ятої 
статті 5, частин шостої, сьомої статті 5, статей 6,9, частини сьомої статті 5, статей 
8, 10, 11, 12-14, 16, 17, 18, 19, 20 Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів»: вимоги до обігу об'єктів санітарних 
заходів не дотримуються -  інформацію про фасовані харчові продукти, які 
знаходяться в реалізації (напої в скляній тарі 5 пляшок по 300 мл, чай в 
асортименті, какао терте, «кероб», кава смажена в зернах, горіхи в асортименті, 
водорості, насіння льону, шоколад в асортименті) на зовнішній упаковці не 
зазначено; вимоги до розміщення та представлення обов’язкової інформації про 
харчові продукти не дотримано; інформація про харчові продукти в повному 
обсязі не надається державною мовою; назва харчового продукту не надає 
споживачу коректну інформацію; мінімальний термін придатності, дату "вжити
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до..." харчових продуктів не зазначено, вимоги щодо них не дотримано; умови 
зберігання або умови використання харчових продуктів не зазначено; країну 
походження або найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових 
продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для 
імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження 
імпортера не зазначено.

Інформація про нефасовані харчові продукти, які знаходяться в реалізації 
(кондитерські вироби в асортименті) відсутня, не супроводжує харчовий продукт 
і не надається на вимогу споживачам, а саме: обов'язкову інформацію про 
харчові продукти оператором ринку в межах його діяльності не надано; 
інформація про харчові продукти не надається державною мовою; назва 
харчового продукту не надає споживачу коректну інформацію; кількісне 
зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчових продуктів не надано; 
мінімальний термін придатності, дату "вжити до..." харчових продуктів не 
зазначено, вимоги щодо них не дотримано; умови зберігання або умови 
використання харчових продуктів не зазначено; інформація про поживну та 
енергетичну цінність харчових продуктів не включає обов'язкову інформацію; 
країну походження або найменування та місцезнаходження оператора ринку 

- харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для 
імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження 
імпортера не зазначено.

Кондитерські вироби в асортименті зберігаються в холодильному 
обладнанні за температури + 13,5 С; не забезпечено систему простежуваності 
щодо зазначених харчових продуктів; товарно-транспортні накладні відсутні. 
Постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках, не розроблено.

При намаганні здійснити відбір продукції для проведення експертизи 
(випробувань) 28.10.2021 оператором ринку було створено перешкоджання. 
Виявлені порушення становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини.

(суть порушення)

На підставі п. З ч. 4 ст. 11, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону України «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин» від 18 травня 2017 року № 2042-VIII .

Вирішив:
Тимчасово припинити діяльність з виробництва та обігу харчових 

продуктів на потужності ФОП Богданович Ірини Сергіївни за адресою: 01001, 
м. Київ, вул. М. Житомирська, 3/4, в термін 10 робочих днів з дня вручення 
даного рішення, для усунення загрози для життя та/або здоров’я людей.

(назва об’єкту, вид діяльності тощо, щодо якого застосовано запобіжне а зачіп)

1. Провести коригувальні дії:
2. Рішення набирає чинності з моменту його вручення;
3. Інформацію про виконання даного рішення надати до Головного 

управління Держпродспоживслужби в м. Києві (вуя. Волинська. 12, 
м. Київ. 03151} протягом трьох днів з дня отримання.

» (посада, прізвище, ім’я по батькові)



Це рішення може бути оскаржене в установленому законодавством 
порядку. Оскарження рішення не припиняє його дії та не звільняє від обов’язку 
виконання.

Попереджаю, що невиконання рішення тягне відповідальність згідно з 
чинним законодавством.

, Рішення одержав, про відповідальність попереджений_________________
(підпис особи, на яку покладено відповідальність)

«_____» ______________ 2021 року.
Відмітка про відправлення рішення рекомендованим листом_____________

(№  квитанції кому І коли надіслані)

Копії рішення направлені:___________ __________


