
Державна служба Укра1ни з питань безпечностi харчових продуктiв та захнету споживачiв 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИ€ВI 

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

РIШЕННЯ 
про тимчасове nрипинення виробництва та/або обiгу харчових продуктiв 

.. tJj, �18 року 

Я, Головпий державний iнсnектор 
Рубан Олег Миколайович 

(прiзвище та iнiuianи особи, яка винеела постанову) 

Розглянув ,. 
Матерiали позапланового iнспектування ТОВ «Салатейра», код €ДРПОУ 38150180, м. 

Киlв, вул. Сагайдачного,_ 37 (акт складений за результатами проведенога nланового 
(позапланового) заходу державного контролю стасовна додержания операторами ринку 
гiгiенiчних вимог щодо поводження з харчовими продуктами вiд 02.10.2018 ]'{Q 3311-2), 

юридична адреса: 01033, м. Ки1в , вул. Шота Руставелi, 33 Б, н/п 27. 

Встановнв: 
При позаплановому iнсnектуваннi державним iнспектором Головного управлiння 

Держпродспоживслужби в м. Киевi 02.10.2018 на потужностi ТОВ «Салатейра» (м. Ки1в, вул. 
Сагайдачного, 37) виявлено порушення вимог п.п. 1, 2 частяни першоl статтi 41, п. 1 
частнии першо1 та друrоУ статтi 42, n.п. 4, 5 частнии першоУ статтi 42, п. 2 частнии nершоУ 
статтi 46, п. п. 3 та 6 частини 1 статтi 49 Закону Укра1ни «Про основнi nринцили та вимоги 
до безпечностi та якостi харчових продуктiв», що становить заrрозу для життя та!або 
здоров' я людини, а сам е: 
1. Виробничi примiщення потужностi утримуються в незадовiльному санiтарному станi. 
2. Потужнiсть не забезпечено достатньою кiлькiстю необхiдних примiщень вiдповiдно до 
вимог технологiчноrо nроцесу, порушено поточнiсть технологiчних процесiв виробництва 
та oбiry сирих та готових напiвфабрикатiв, пiдготовки овочiв та готових харчових продуктiв 
до використання в технолоriчному процесi, харчовi продукти не захищенi вiд забруднення на 
всiх стадiях обiгу. 

_ 

3. По верхня стiн та пiдлоги виробничого примiщення, де проводиться обробка та пiдготовка 
напiвфабрикатiв мають ушкодження (не забезпеченi непроникаючими, непоглинаючими, 
нетоксичними та придатними до миття матерiалами). 
4. Вiдсутнi умови для миття та дезiнфекцi1 техиологiчного iнвентаря, що використовуеться 
для виготовлення наniвфабрикатiв з м' я са nтицi. 

\. (суть порушень) 
На пiдставi На пiдставi п. 3 ч. 4 ст. 11, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону Укра1ни «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi 
продукти тварииного nоходження, здоров' я та благополуччя тварию> вiд 18 травня 2017 року 
N!! 2042-VIIIcт. 67 Закону УкраУни «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчовi продукти, корми, nобiчнi продукти тварииного походження, здоров' я та 
благополуччя тварин» вiд 18 травня 2017 року N!! 2042-VIII 

Внрiшнв: 
1. Тимчасава припинити дiяльнiсть з виробництва та/або обiгу страв з необроблених 

овочiв, в т.ч. корнеплодiв, сирих напiвФабрикатiв з м'яса птицi, борошнянях виробiв в 



 

закладi громадського харчуваяя «Салатейра» ТОВ «Салатейра» за адоесою: вул. 
Сагайдачного, 37, в термiн до 10 робочих днiв з дня вручения даного рiшення. 

2. У сунуrи виявленi порущення вимог законодавства. 
3. Рiшення набирае чинностi з моменту його вручения. 
4. Iнформаuiю про виконання рiшення наnатн no Головного vпоавлiння 
Лержпродспоживслужби в м.Киевi Свул. Волинська, 12. м. Ки1в. 03151) nротягом rрьох nнiв з 
дня оrримання 
5. Вiдповiдалънiсть за виконання рiшення покладасrъся на керуючого закладом Миговича 
Артема Iвановича. 

(посада, прiзвшце, iм'я по батьковi) 

Це рiшення може буrи оскаржене в установленому законодавством порядку. Оскарження 
рiшення не припиняе його дi1 та не звiлъняе вiд обов'язку виконання. 
Попереджаю, що невиконання рiшення тягне вiдповiдалънiсть згiдно з чинним 
законодавством. 
Рiшення одержав, про вiдповiдальнiсть попереджений 

-:-:----::-------
(пiдпис особи, на яку nокладеио вiдnовiдалъиiсть) 

« » 20_ року. 
Вiдмiтка про вiдправлення рiшення рекомендованим листом _____ _ 

(.N'2 квит.uщii кому i коли иадiслаиi) 
/ 

Копi1 рiшення направленi: _______________ ____ _ 

(вказаm кому i коли иадiслаиi) 

О.М.Рубан 
(прiзвшце, iиiцiали i niдпис) 



 

Державна служба У краi'ни з питань безпечностi харчових nродуктiв та захнету споживачiв 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в

·
м. КИ€ВI 

вул. Волинська, 12, м. Киi'в, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27 
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua Код €ДРПОУ 40414833 

РIШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та/або обiгу харчових продуктiв 

03.10.2018 року 

Розглянув 

Я, Головний державний iнспектор 
Рубан Олег Миколайович " 

(прiзвище та iнiцiали особи, яка винес�а постанову) 

Матерiали позаnланового iнсnектування потужностi ФОП Квiрiкашвiлi Анзорi, код за 
€ДРПОУ 18733619138, за адресою: м. Киi'в, вул. Василькiвська, 23/16 (акт, складений за 
результатами проведемого nланового ( позапланового) заходу державного контролю стосовно 
додержания оnераторами ринку гiгiЕ:нiчних вимог щодо nоводження з харчовими 
продуктами вiд 02.10.2018 N'i! 3370-2), 

Встановив: 
При позаплановому iнспектуваннi державними ветеринарними iнспекторами 

Головного управлiння Держпродспоживслужби в м. Киевi 02.10.2018 на потужностi 
ФОП Квiрiкашвiлi Анзорi (м. Киi'в, вул. Василькiвська, 23/16) виявлено порушення вимог 
n. п. 1, 2, 3 частпни першоi' статтi 41, п. п. 1, 2, 4, 5 частпни першоi' статтi 42, п. п. 1, 2 
частпни першоi' статтi 45, п. 2 частпни першоi' статтi 46, п. п. 2, 3, 4, б частпни 1 статтi 49 
Закону Украi'ни «Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових 
продуктiв», п. 19, частина 1, статтi 65 Закону Украi'ни «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчовi nродукти, корми, побiчнi nродукти тварииного 
походження, здоров'я та благополуччя тварию>, що становить загрозу для життя та/або 
здоров'ю людини, а саме: 

Потужнiсть не пiдтримуеться у чистотi та у робочому станi. Прибирання примiщень 
проводиться неякiсно та несвоечаемо (на пiдлозi по закутках залишки смiття, на 
полицях, виробничих столах брудно, захаращено ). 
Потужнiсть не забезпечена дезiнфiкуючими розчинами. 
Потужнiсть сконструйована, розмiщена так, що не забезпечуються Гi належне 
утримання, чищення та/або дезiнфе\<uiя, запобiгання або мiнiмiзацiя будь-якого 
забруднення - вiдсутнi виробниче примiщення для первинноi' обробки м'яса, 
складськi примiщення, мийна столового посуду, не облаштована роздягальна для 

персоналу. 
Не наданi рiдомостi щодо конструкцii' сиетеми вентиляцii' так, що механiчний потiк 
повiтря iз забрудненоi' зони не потрапляе до чистоi' зони. 
Порушена цiлiснiсть покриття стiн, пiдлоги, стелi виробничих примiщень, поверхнi 
дверей та одвiрок. 
Поверхнi обладнання бруднi, утримуються в умовах, що не зменшують ризик 
забруднення, полицi виробничцх столiв зробленi з веnридатних до миття матерiалiв. 



 

Не укомплектований та не промаркований iнвентар для роздiлу продукцiУ, 
прибиральний iнвентар. 
Харчовi вiдходи розмiщуються в незакритих контейнерах. 
Харчовi продукти не захищенi вiд будь-якого забруднення на всiх стадiях 
виробництва, переробки та/або обiгу: не дотримуеться належний технологiчний 
процес приготування страв (в rарячому цеху проводиться обробка та зберiгання 
перероблених харчсвих продуктiв та не перероблених); проводиться сумiсне 
зберiгання сировин и, напiвфабрикатiв та готово!, продукцiУ; миття столового посуду 
проводиться в двохсекцiйнiй мийнiй ваннi в цеху первинноУ обробки овочiв, 
дезiнфекцiя посуду не проводиться. Не органiзоване регулярне централiзоване прання 
санiтарного одягу персоналу. 
Невиконання, неевсечасне виконання законних вимог посадовсУ особи компетентного 
органу, його територiального органу щодо усунення порутень цього Закону, 
законодавства про харчовi продукти та корми - невиконання вимог припису про 
усупения порушень вимог законодавства вiд 18.06.2018. 

(суть порушень) 
На пiдставi п. 3 ч. 4 ст. 11, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону УкраУни «Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про · харчовi продукти, корми, побiчнi продукти 
тварииного походження, здоров'я та блаrополуччя тварин» вiд '18 травня 2017 року N2 2042-
VIII 

Вирiшцв: 
1. Тимчасоно припинити дiяльнiсть з oбiry харчсвих продуктiв потужностi 

ФОП Квiрiкашвiлi Анзорi. код за €ЛРПОУ 18733619138, за адресою: м. КиУв, 
вул. Василькiвська, 23/16, в термiн до 1 О робечих днiв з дня вручения даного рiшення. 

(назва oб'EXI)I, вид дiяльностi тощо, щодо якого застосовано залобiжниn захiд) 

2. У с н и виявленi по шення вимог закон о авства. 
3. Рiшення набирае чи остi з моменту його вручения. 
4. Iнформацiю про виконання даного рiшення надати до Головного уnравлiння 

держпродспоживслужби в м. Киевi (вул. Волинська. 12. м. КиУв, 03151) протягом 
трьох дюв з дня отримання. 

5. Вiдповiдальнiсть за виконання рiшення покладаеться на ФОП Квiрiкашвiлi Анзорi. 
(посада, прiзвище, iм'а по батько�i) 

Це рiшення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. 
Оскарження рiшення не припиняе його дil та не звiльняе вiд обов'язку виконання. 

Попереджаю, що невиконання· рiшення тягне вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 
законодавством. 
Рiшення одержав, про вiдповiдалънiсть попереджений 

(пiдпис особи, на яку покладено вiдповiдальнiсть) 

« » 20_року. 
Вiдмiтка про вiдправлення рiшення рекомендованим листом -------------

(N2 квитанцi'i кому i коли надiсланi) 

КопiУ рiшення направленi: 

(вказати кому i коли надiсланi) 

Головпий державний iнспектор О.М. Рубан 


