
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 К од ЄДРП О У 40414833

РІШЕННЯ

про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів 

' f  О ж овтн я 2019 р ок у  №  О

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

Розглянув
Матеріали, отримані під час проведення позапланового інспектування 

ТОВ «ПОНТЕМ.УА» (код ЄРДПОУ 40665499, юридична адреса: 02088, м. Київ, вул. Євгена 
Харченка, буд. 55, оф. 53) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 2 -  В (акт, 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 від 09.10.2019 № 4730-2), рішення про 
відбір зразків продукції від 02.10.2019 № 3785 - 620, акт відбору зразків продукції від
02.10.2019 № 3785 - 620, результати лабораторного дослідження зразків харчових продуктів - 
експертний висновок Випробувального центру Державного Науково-дослідного інституту з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 09.10.2019 № 013905 
д.к./19, експертний висновок Випробувального центру Державного Науково-дослідного 
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 08.10.2019 
№013906 д.к./19)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні ТОВ «ПОНТЕМ.УА» за адресою: 02140, м. Київ, 

вул. Б. Гмирі, 2 - В з відбором зразків продукції для проведення експертизи (випробувань)
09.10.2019 виявлено порушення вимог п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 20, частини першої статті 21, частини 
першої, другої статті 37, п. п. 1, 2 частини першої статті 41, п. п. 1, 2 частини першої ст. 45, 
частини другої статті 45, п. п. 2, 3, 5 частини першої ст. 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:

- запіканка сирна (власного виготовлення) за мікробіологічними показниками (Staph, 
aureus в 1, 0 г) не відповідає Постанові № 139 від 07.11.2001 «Про затвердження Державних 
санітарних правил і норм «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції 
громадського харчування»;

- ніжка куряча без кісток (без шкіри) напівфабрикат натуральний охолоджений 
(потужність-виробник ТОВ «М'ясопереробний комплекс столичний», 04128, м. Київ, вул. 
Академіка Туполєва, 23, дата виготовлення 01.10.2019, термін придатності - не більше 7 діб, 
від партії 4, 6 кг) за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, КУО в 1, 0 г) не 
відповідає п 2.4 «Обов’язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції 
тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних 
препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за 
результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)», затвердженого Наказом
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Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 
від 03.11.1998 р. № 16 зі змінами;

- сосиски «Віденські» 1 с (потужність-виробник ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ», 
Київська обл., Бориспільський район, с. Глибоке, вул. Окружна, 25 Б, дата виготовлення 
26.09.2019, термін придатності - не більше 15 діб, від партії 4, 6 кг) за мікробіологічними 
показниками (БГКП (коліформи) в 1, 0 г) не відповідає п 2.4 «Обов’язкового мінімального 
переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в 
державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається 
ветеринарне свідоцтво (Ф-2)», затвердженого Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03.11.1998 р. № 16 зі 
змінами;

- буряк -  (потужність-втробник -  ФГ «Союз ТТГ», 08666, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. Соколівка, вул. І.Франка, 5 А, партія 15 кг від 10.09.2019) - за вмістом 
нітратів не відповідає Наказу МОЗ №368 від 13.05.2013 р. Про затвердження Державних 
гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин 
у харчових продуктах»;

- вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів не дотримуються; потужність не
підтримується в чистому стані (несвоєчасно проводиться вологе прибирання у всіх 
приміщеннях потужності); не забезпечені належні умови для належного утримання 
потужності, запобігання або мінімізації будь-якого забруднення, а також здійснення заходів, 
необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, у тому числі заходів з запобігання 
накопиченню бруду, контакту з токсичними речовинами та матеріалами, забрудненню 
харчових продуктів, підтримання необхідних температурних режимів: потужність не 
забезпечена резервним гарячим водопостачанням, відсутній контроль за температурним 
режимом та показниками вологості у приміщеннях, де зберігається кондитерська та 
бакалійна група товарів, сипучі продукти харчування; відсутні дезінфікуючі засоби для 
належного миття та чищення виробничого обладнання, робочих поверхонь, 
розроблювального інвентарю, кухонного та столового посуду; не представлені відомості 
щодо калібрування обладнання; харчові продукти не захищено від будь-якого забруднення 
на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу: порушуються умови зберігання 
продуктів харчування (напівфабрикат «котлетне м'ясо свиняче» зберігається в
замороженому вигляді при необхідних рекомендованих виробником 0+4 С); не за 
призначенням використовується розроблювальний інвентар та частково не маркований; 
працівники не забезпечені належним санітарним одягом; не достатня кількість засобів 
гігієни для працівників (мило та рушники); не впорядковано зберігання прибирального 
інвентаря; постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках, не розроблено.

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

На підставі п. З 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 

потужності ТОВ «ПОНТЕМ.УА» за адресою: 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 2 - В в термін 10 
робочих днів з дня вручення даного рішення, для усунення загрози для життя та/або здоров’я
л ю д е й  (назва об’єкту, вид діяльності тощо, щодо якого застосовано запобіжний захід)



1. Провести коригувальні дії, в тому числі забезпечити бактеріологічне обстеження 
персоналу на наявність патогенного стафілококу (мазок з горла та носу-), встановити 
джерело його потрапляння в харчовий продукт, 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 чинним законодавством.
Рішення одержав, про відповідальність попереджений_________________

(підпис особи, на яку покладено відповідальність)


