
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@kiev.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів

"$ £ "6 еЬ ш #  2018 р о к у  №  /

Я, Головний державний ветеринарний інспектор 
Овчаренко Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали позапланового інспектування ФОП Огневюк Олени Анатоліївни, код 

ЄДРПОУ 3070415347, м. Київ, просп. Голосіївський, 8 (акт, складений за результатами 
проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання 
операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від 
03.08.2018 № 2605-2, протокол про порушення Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та 
корми від 08.08.2018, тощо), юридична адреса: 01042, м. Київ , вул. Філатова, 2/1, кв. 120, 
адреса потужності: м. Київ, просп. Голосіївський, 8,

Встановив:
За результатами проведеного позапланового заходу (інспектування) у фізичної особи- 

підприємця Огневюк Олени Анатоліївни, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 8, 
виявлено порушення встановлених Законом 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:
1 .Потужність утрмується в незадовільному санітарному стані.
2. Потужність не забезпечено достатньою кількістю необхідних приміщень відповідно до 
вимог технологічнорго процесу, порушено поточність технологічних процесів.
3. Відсутня будь-яка система вентиляції на потужності, відсутня захисна арматура на 
освітлювальних приладах, дренажна система підлоги в незадовільному стані та не забезпечує 
безперешкодне видалення стоків з виробничих приміщень.
4. Стіни та підлога приміщень не забезпечено непроникаючими, непоглинаючими, 
нетоксичними та придатними до миття матеріалами, стеля складських та виробничих 
приміщень знаходиться в незадовільному стані та не дозволяє проведення її чищення та 
дезінфекції.
5. На час інспектування вікна брудні з великою кількістю мертвих комах, вікна не захищені 
захисною сіткою, поверхня дверей пошкоджена з тріщинами та отворами.
6. Столи для розробки продукції уражені корозією та брудні, невпорядковане зберігання 
розбірного інвентарю, відсутнє приміщення для чищення, дезінфекції та зберігання робочих 
інструментів та обладнання, обладнання та інвентар брудні з ознаками корозії, утримуються 
в незадовільному стані, розміщенні так, що не має можливості його чищення та 
навколишньої території, обладнання не каліброване.
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7. Відсутні відповідні контейнера для зберігання харчових відходів, не надано документи, що 
засвідчують дотримання відповідних положень законодавства щодо зберігання харчових та 
інших відходів.
8. На потужності відсутні рукомийники.
9. Не надано відомостей щодо відповідності води, що використовується на потужності 
вимогам до води питної.
Ю.Не надано документального підтвердження, щодо відсутності протипоказань (щодо 
поводження з харчовими продуктами) у персоналу, не надано інформації щодо проходження 
персоналом потужності навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових 
продуктів у цього оператора ринку.
11 .Всі інгредієнти зберігаються та утримуються в не належних умовах, що призводить до їх 
псування і забруднення, харчові продукти не захищенні від забруднення на всіх стадіях 
обігу, не дотримується контроль за температурним режимом на потужності.
12. Матеріали для пакування зберігаються у незадовільних умовах.
13. Не надано експлуатаційний дозвіл на потужність.

(суть порушень)

що є порушенням вимог п. 1,2,3,4,5 ч.І ст. 41, п.1,2 ч.І та 2, п.3,4,5,6 ч.І ст. 42, п. 1,2,3 ч.І та 
ч.2 ст. 45, п. 2,3 ч.І ст. 46, п. 1,4 ч. 1 ст. 47, п. 1,2 ч. 1 ст. 48, п. 2,3,5 ч. 1 ст. 49, п. 1 ч. 1 ст. 50, 
23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів».

На підставі ст. ст. 11, 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-УІІІ,

Вирішив:
1. Тимчасово припинити ФОП Огневюк Олені Анатоліївні діяльність з виробництва та/або 

обігу харчових продуктів на потужності за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 8, в 
строк 10 робочих днів з моменту отримання даного рішення.

(назва об’єкту, вид діяльності тощо, щодо якого застосовано запобіжний захід)

2. Інформацію про виконання рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужби в м.Києві (вул. Волинська. 12. м. Київ. 03151) до 10.08.2018.
3. Відповідальність за виконання рішення покладається на Фізичну особу-підприємця 
Огневюк Олену Анатоліївну.

(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)

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

(№ квитанції кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені:

(вказати кому і коли надіслані)

Головний державний 
ветеринарний інспектор

О.М. Овчаренко
(прізвище, ініціали і підпис)

м.п.
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