
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛО ВН Е УП РАВЛІН НЯ ДЕРЖ П РО ДСПО Ж И ВСЛУЖ БИ  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/або обігу харчових продуктів 

0£ _  лютого 2023 року

Я. Головний державний інспектор Рубан Олег Миколайович
(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали отримані під час проведення позапланового заходу державного контролю 

(інспектування) ТОВ «СВІТ ФРЕШ», код ЄДРПОУ: 37139847, за адресою: 01054, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал, 20 («літера А»), юридична адреса: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 
28/1 (Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу 
державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог 
законодавства про харчові продукти від 03.02.2023 № 113-25)

Встановив:
За результатами проведеного позапланового заходу державного контролю 

(інспектування) ТОВ «СВІТ ФРЕШ» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 20 
(«літера А»), виявлено порушення вимог частини першої статті 21, пункту 2 частини першої 
статті 41, пункту 5 частини першої статті 42, пунктів 1, 2 частини першої статті 45, частини' 
другої статті 45, пункту 2 частини першої статті 46, пунктів 1, 2 частини першої статті 48, 
пунктів 3, 5 частини першої статті 49 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу 
харчових продуктів, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини, а саме:

- потужність спланована, сконструйована та розміщена так, що не забезпечує її 
належне утримання, чищення та/або дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого 
забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, у 
тому числі заходів із боротьби зі шкідниками, запобігання накопиченню бруду, контакту з 
токсичними речовинами та матеріалами, забрудненню харчових продуктів, підтриманні: 
необхідних температурних режимів, а саме: не створені належні умови для миття кухонного 
посуду (посуд миється в одній окремій мийній ванні, що встановлена у виробничому 
приміщенні), внутрішня поверхня стін холодильної камери добового запасу харчових 
продуктів з елементами корозії;

- внутрішні поверхні холодильного обладнання (полиці) для зберігання овочевої 
продукції, що контактують з харчовими продуктами утримуються у пошкодженому стані, що 
унеможливлює легке чищення та у разі потреби проведення дезінфекції;

- чищення та дезінфекція здійснюються у такий спосіб, що не забезпечує захист від 
появи ризику забруднення;

- інвентар (розробні ножі, дошки) не утримується у належних умовах, що створює 
ризик забруднення, а саме: ножі зберігаються в щілині між виробничими столами, розробні 
дошки для сирого м’яса, овочів, напівфабрикатів та металеві листи для готових страв 
зберігаються на загальному стелажі без розмежування, що створює загрозу перехресного 
забруднення;

- не надано інформації щодо відповідності температурного режиму при зберіганні 
харчових продуктів, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування 
токсинів. Не представлено документального підтвердження щодо калібрування приладів 
відповідно до законодавства, а саме: на побутові термометри, що використовувалися в 
холодильному обладнанні на момент інспектування та психрометр, який використовувався 
для фіксування вологості повітря у холодильній камері добового запасу;
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- харчові відходи не розміщуються у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб 
забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію;

- не надано документального підтвердження, що на потужності допускається 
персонал, який пройшов навчання з питань гігієни персоналу, гігієнічних вимог до 
виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку;

- харчові продукти не захищено від будь-якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва, переробки та/або обігу, а саме: маркування на частині розроблювального 
інвентаря (ножах) частково відсутнє;

- постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках не розроблено та не впроваджено.

(суть порушень)
Виявлені порушення становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини.

На підставі п 3 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 потужност 
ТОВ «СВІТ ФРЕШ» за адресою: 01054. м. Київ, вул. Ярославів Вал. 20 («літера А») в термін 
до 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 запобіжний захід)

1. Провести коригувальні дії з метою усунення виявлених порушень;
2. Рішення набирає чинності з моменту його вручення;
3. Інформацію про виконання даного рішення надати до Головного управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві (вул. Волинська. 12. м. Київ. 031511 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 
законодавством.
Рішення одержав, про відповідальність попереджений_________________

(підпис особи, на яку покладено відповідальність)

«_____» ______________ 20___ року.
Відмітка про відправлення рішення рекомендованим листом______ _____________

(№ квитанції кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені:

чинним


