
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

липня 2019 року № 31 -

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

Розглянув
Матеріали отримані під час проведення позапланового інспектування ФО-П Літвіненко 

Оксани Сергіївни, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2806911082, за 
адресою: м. Київ, вул. Преображенська,7, юридична адреса: 08702, Київська обл., місто Обухів, вул. 
Миру, 11, кв. 12 (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу 
державного контролю стосовно додержання операторами ринку
гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від 12.07.2019 №3011-2, лист 
Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» від 10.07.2019 №1890, результат санітарно-мікробіологічного дослідження змивів від 
10.07.2019 № 7153-92 Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» та інші документи).

Встановив:
При лабораторному дослідженні 20 змивів з об’єктів зовнішнього середовища на БГКП та 

патогенний стафілокок, відібраних 03.07.2019 на потужності ФО-П Літвіненко Оксани Сергіївни, за 
адресою: м. Київ, вул. Преображенська,7, виявлено порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 20 Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо гігієнічних 
вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, що 
створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини (результат №7153-92 від 10.07.2019), а саме:

- у змиві №3 (№7155) дошка риба варена - виявлено БГКП,
- у змиві №5 (№7161) ніж для нарізки салатів - виявлено БГКП,
- у змиві №13 (№7177) ємність для лимонів - виявлено БГКП,
- у змиві № 16 (№7183) ніж - виявлено БГКП,
- у змиві № 19 (№7189) флюте - виявлено БГКП,
- у змиві № 20 (№7191) шот - виявлено БГКП та патогенний стафілокок,
що не відповідає Державним санітарним правилам ДСП 4.4.5.078-2001 «Мікробіологічні 

нормативи та методи контролю продукції громадського, харчування, затверджених Постановою 
Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2001 № 139.

За результатом санітарно-мікробіологічного дослідження №1594-97 від 08.07.2019 проба 
води питної водопровідної, відібрана з крану водопровідної мережі у холодному цеху, за 
мікробіологічними показниками не відповідає вимогам державним санітарним нормам та правилам 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10 
(виявлено загальні коліформи, при нормативі - відсутні; загальне мікробне число становить ПО 
КУО/ см3, при нормативі <= 100).

При позаплановому інспектуванні державним інспектором, державним ветеринарним 
інспекторам Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 03.07.2019 на потужності 
ФО-П Літвіненко О.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2806911082, за 
адресою: м. Київ, вул. Преображенська,7, виявлено порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 41, п. 5 ч. 1 ст. 42; 
п. 2 ч. 1 ст. 45, п. 2 ч.І ст. 46, п. 4, ч 1 ст. 47, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 48; п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 49 Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», що 
становить загрозу для життя та/або здоров’я людини, а саме:
1. Потужність не підтримується в чистоті.
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2. Частково порушена цілісність гігієнічного покриття в частині холодильного обладнання, що 
контактує з харчовими продуктами.
3. Не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб 
забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію, а саме: контейнери для харчових 
відходів частково не забезпечені кришками.
4. Не надані відомості щодо відповідності води, що використовується у виробництві харчових 
продуктів (приготування чаю та кави), вимогам, установленим до води питної.
5. Не надані відомості щодо проходження персоналом навчання з питань гігієни.
6. Не надані відомості про проходження персоналом періодичного навчання щодо гігієнічних вимог 
до виробництва та обігу харчових продуктів у оператора ринку.
7. Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужності, не утримуються в умовах, 
що запобігають їх псуванню та забезпечують захист від забруднення, а саме: не забезпечено 
контроль за показниками мікроклімату (температура, вологість) при зберіганні харчових продуктів 
в складському приміщенні.
8. Харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, 
переробки та/або обігу, а саме: в одному холодильнику проводиться сумісне зберігання сировини та 
готових страв; прибиральний інвентар зберігається не впорядковано; проводиться сумісне 
зберігання особистого та санітарного одягу.
9. Не надано підтвердження, що температурний режим, який унеможливлює розмноження 
мікроорганізмів, формування токсинів дотримується, а саме: частково в холодильному обладнанні 
та морозильних ларях відсутні засоби вимірювання температурних режимів.

(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-УІІІ

Вирішив:
Тимчасово припинити діяльність з виробництва та обігу харчових продуктів з використанням 
потужностей (її частини), а саме: дошка риба варена, ніж для нарізки салатів, ємність для лимонів, 
ніж, флюте, шот. ФО-П Літвіненко О.С. за адресою: м. Київ, вул. Преображенська.7. 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. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
2. Провести коригувальні дії, в тому числі забезпечити проведення лабораторних досліджень змивів 
з об’єктів зовнішнього середовища на БГКП та патогенний стафілокок, санітарно-мікрйбіологічні 
дослідження води питної, встановити джерело їх потрапляння, 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. 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)

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

(№ квитанції кому і коли надіслані)


