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Держави^ 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 

/ $  (  ^ ______2019 року №

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

Розглянув:
Матеріали позапланового інспектування ФОП Дудки М.Л., реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 3364715420, що розташовано за адресою: 
м. Київ, вул. А. Ахматової, 30 (акт, складений за результатами проведеного 
планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання 
операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами № 
753-2 від 19.02.2019; та інші документи)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні 19.02.2019 на потужності ФОП Дудки М.Л., 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3364715420, що 
розташовано за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 30, виявлено порушення вимог 
ст. 25, п.З ч.І ст.41 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», а саме: не надано дані щодо проведення 
реєстрації потужності в державному реєстрі потужностей та відсутнє лабораторне 
підтвердження, що вентиляційна система сконструйована належним чином, що 
створює загрозу життю та/або здоров’ю людини.

(суть порушень)

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» № 
2042-VIII в редакції від 04.10.2018

Вирішив:
Тимчасово припинити діяльність з виробництва харчових продуктів для 

приготування яких застосовується термічна обробка, ФОП Дудки М.Л., 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 3364715420, що 
розташовано за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 30, в термін на 10 робочих днів 
з дня вручення даного рішення, для усунення загроз для життя та/або здоров'я 
людини.

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

1. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
2. Провести корегувальні дії з метою усунення виявлених порушень.
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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
(№ квитанції, кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені:

(вказати кому і коли

Головний державний інспектор О.М. Рубан


