
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 

27 серпня 201 Кроку № 2

Я. Головний державний ветеринарний інспектор 
Овчаренко Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали позапланового інспектування Дитячого позаміського закладу оздоровлення 

та відпочинку «Пуща-Водиця» профспілки працівників освіти і науки України, код ЄДРПОУ 
22864037, м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 76 (акт позапланового інспектування від
16.08.2018 № 2849-2; акт відбору зразків продукції від 16.08.2018 № 97), результати 
лабораторного дослідження зразків харчових продуктів (Експертний висновок 
Випробувального центру Державного Науково-дослідного інституту з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 22.08.2018 № 010624 д.к./18)

Встановив:
При лабораторному випробуванні зразків харчових продуктів, відібраних державними 

ветеринарними інспекторами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
16.08.2018 у Дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Пуща-Водиця» 
профспілки працівників освіти і науки України (м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 76), 
виявлено порушення вимог Законів України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», а саме:

1. Компот із сухофруктів за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, КУО в 1,0г) 
не відповідає вимогам Постанови Головного державного санітарного лікаря України 
від 07.11.2001 №139 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм 
"Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського 
харчування";

2. Яйця столові курячі за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, КУО в 1,0г) не 
відповідає п. 1.5.1 «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 № 16 зі змінами;

3. Масло вершкове селянське 73% за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, 
КУО в 1,0г; БГКП (коліформи) в 0,01г) не відповідає п. 4.3.1 «Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного 
походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які 
слід ироводитїг в державних лаб^жоріЕк в^т^ш рш їж едищ ш и і за резулътагамц: 
яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)», затвердженого Наказом Державного 
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 
03-11Л 998 № 16 зі змінами;
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4. Свинина заморожена за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, КУО в 1,0г; 
БГКП (коліформи) в 1,0г) не відповідає п. 1.1.1 «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 № 16 зі змінами;

(суть порушень)
що є порушенням вимог п. 1 ч. 2 ст. 20, п. З ч. 1 49 Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

На підставі п. 4 ч. 4 ст. 11, 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:
1. Тимчасово припинити діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів 

Дитячим позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Пуща-Водиця» 
профспілки працівників освіти і науки України за адресою: м. Київ, вул. Миколи 
Юнкерова. 76, в термін на 10 робочих днів з дня вручення даного рішення.

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

2. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
3. Інформацію про виконання даного рішення надати до Головного управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві (вул. Волинська. 12. м. Київ. 031511 протягом 
трьох пнів з пня отримання.

4. Відпові дальність за виконання рішення покладається на директора Романюка Сергія 
Михайловича.

(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:

О.М. Овчаренко
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