
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 обігу харчових продуктів 

/Ж / 2019 року №

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

Розглянув
Матеріали проведення позапланового інспектування ТОВ "АТБ- 

МАРКЕТ" (магазин № 557), ідентифікаційний код юридичної особи 30487219, 
за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, 23 (акт № 6467-2 від 23.12.2019, 
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), припис про усунення порушень вимог законодавства 
від 29.11.2019 № 1279, лист Державної установи "Київський міський 
лабораторний центр МОЗ України" від 05.12.2019 №3264 про проведення 
досліджень шумового навантаження та інфразвуку (протокол № 402 від 
29.11.2019)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (магазин 

№ 557), ідентифікаційний код юридичної особи 30487219, за адресою: м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 23 виявлено порушення вимог пункту 3 частини першої 
статті 41 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів», Державних санітарних норм допустимих рівнів 
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території 
житлової забудови №463 від 22.02.2019, а саме: механічна вентиляція 
потужності сконструйована неналежним чином; фактичні еквівалентні рівні 
звуку, проведені в житловій кімнаті № 1 квартири № 5 в будинку № 23 на 
бульварі Чоколівський при працюючому вентиляційному обладнанні ТОВ 
"АТБ-МАРКЕТ" становлять 42-44 дБА, що перевищує допустимі рівні 35дБА 
для денного часу на 7-9дБА; фактичні еквівалентні рівні звуку, проведені в 
спальній кімнаті квартири № 5 в будинку № 23 на бульварі Чоколівський при 
працюючому вентиляційному обладнанні ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" становлять 
41-42 дБА, що перевищує допустимі рівні 35дБА для денного часу на 6-7дБА.

(суть порушення)
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На підставі п. 1 ч. 6, 8, 9 ст. 65, 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" № 2042-VIII в редакції від 04.10.2018

Вирішив:
Тимчасово припинити діяльність з обігу харчових продуктів на 

потужності ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (магазин № 557), ідентифікаційний код 
юридичної особи 30487219, за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, 23, 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 запобіжний захід)

1. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
2. Провести коригувальні дії з метою усунення виявлених порушень.
3. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.
4. Інформацію про виконання даного рішення надати до Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві (вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053) 
протягом трьох днів з дня отримання.

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_____________


