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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та'або обігу харчових продуктів

вересня 2019_року

Я, Головний державний інспектор Караулов Віталій Дмитрович 
(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали позапланового інспектування Навчально -  виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад «Свічадо», код 
ЄДРПОУ 0541744, м. Київ, бульвар Вернадського, 21 А, юридична адреса: 03142, м. Київ, 
бульвар Вернадського, 21 А (рішення про відбір зразків продукції від 02.09.2019 № 3321/421, 
акт № 4127-2 від 06.09.2019, складений за результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку 
гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, акт відбору зразків продукції 
від 02.09.2019 № 3321/421, результати лабораторного дослідження зразків харчових 
продуктів - експертний висновок Випробувального центру Державного Науково-дослідного 
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 09.09.2019 
№ 011526 д.к./19, експертний висновок Випробувального центру Державного Науково- 
дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 
09.09.2019 №011285 д.к./19)

Встановив:
За результатами позапланового інспектування на потужності були виявлені 

порушення вимог законодавства про харчові продукти пункту 2 частини першої статті 45, 
пунктів 3, 5 частини першої статті 49, пункту 2 частини першої статті 46, пункту 4 частини 
першої статті 47 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів», а саме:

інвентар (чайники) утримуються у неналежному стані, з пошкодженням цілісності 
покриття, що не забезпечує захист від появи ризику забруднення та не дає змогу проводити 
чищення та дезінфекцію;

не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, 
сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту (контейнери для 
харчових відходів не обладнано кришками);

не дотримується температурний режим при зберіганні сировини (м'ясо) згідно із 
рекомендаціями виробника у холодильній шафі в приміщенні комори;

не надані відомості щодо відповідності води, що використовується у виробництві 
харчових продуктів (у технологічному процесі га/або є інгредієнтом), вимогам, 
установленим до води питної.

Виявлені порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». При лабораторному випробуванні 
зразків продукції встановлено невідповідність вимогам Постанови №139 від 07.11.2001р. 
Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Мікробіологічні нормативи та 
методи контролю продукції громадського харчування" внаслідок недотримання гігієнічних
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вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів, що створюють загрозу життю та/або 
здоров’ю людини:
- суп гороховий (власне виробництво) за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, КУО 
в 1,0 г, БГКП (коліформи) в 0.1 г);
- каша ячна (власне виробництво) за мікробіологічними показниками (БГКП (коліформи) в 
1,0 г, Е. соїі в 1,0 г);
- омлет (власне виробництво) за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, КУО в 1,0 г, 
БГКП (коліформи) в 0,1).
- змив з дошки для тіста за мікробіологічними показниками (культура Staphylococcus 
intermedius) не відповідає вимогам «Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного 
контролю об’єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду», 
затверджені ДВФСУ від 19 грудня 2013 р.

(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 продуктівхуп 

гороховий, каша ячна, омлет на потужності -  оладки, компот із свіжих яблук (власне 
виробництво) на потужності Навчально -  виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітній навчальний заклад «Свічадо» за адресою: 03142, м. Київ, бульвар 
Вернадського, 21 А на 10 робочих днів з дня вручення даного рішення для усунення загрози 
для життя та/або здоров’я людей.
1. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
2. Провести коригувальні дії. в тому числі забезпечити бактеріологічне обстеження 

персоналу на наявність патогенного стафілококу (мазок з горлу та носу) та 
бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій. Встановити джерело їх 
потрапляння в харчовий продукт та об’єкт виробництва з метою усунення виявлених 
порушень.

3. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.
4. Інформацію про виконання 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:_______________________________


