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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів 

_ ^ ^ _ 2 0 2 0 _ р о к у  №

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла рішення)

Розглянув
Матеріали, проведення позапланового інспектування фізичної особи -  

підприємця Цуцкірідзе Георгія Михайловича (48100, Тернопільська обл., 
Теребовлянський район, м. Теребовля, вул. Застіноцька, 37 А, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 2825324597) за адресою: 01011, м. 
Київ, пл. Печерська, 1 (павільйон №№28Л/29Л) (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 13.07.2020 
№ 3334-2 Встановив:

При позаплановому інспектуванні фізичної особи -  підприємця Цуцкірідзе 
Георгія Михайловича за адресою: 01011, м. Київ, пл. Печерська, 1 (павільйон 
№№28Л/29Л) виявлено порушення вимог частини першої, другої статті 37, 
пунктів 1, 2, 3, 5, 7, 8 частини першої статті 43, пунктів 1, 2, 3 частини першої 
статті 45, пунктів 2, 3 частини першої статті 46, пунктів 1, 4 частини першої 
статті 47, пунктів 2, 3, 4, 5, 6 частини першої статті 49, пунктів 2, 3 частини 
першої статті 50 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», що створюють загрозу життю та/або 
здоров’ю людини, а саме: вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів не 
дотримуються: потужність не підтримується у чистоті та належному стані - 
прибирання в павільйоні проводиться неякісно та несвоєчасно (на підлозі по 
закутках залишки сміття, холодильне та технологічне обладнання брудне), не 
створені належні умови для миття інвентарю та обладнання (павільйон не 
підключений до централізованих мереж водопостачання та каналізації); захист 
від будь-якого ризику забруднення, зокрема від шкідників та гризунів, не 
забезпечено; потужність не обладнано засобами для підтримання належної 
особистої гігієни; потужність не забезпечено гарячою та/або холодною питною 
водою у необхідній кількості; частина холодильного обладнання не в робочому 
стані, в холодильному обладнанні не провадиться контроль температурного 
режиму зберігання харчових продуктів; не забезпечено розміщення харчових 
продуктів у такий спосіб, щоб максимально знизити ризик їх забруднення
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(харчові продукти зберігаються на підлозі). Харчові відходи розміщуються в 
незакритих контейнерах, договори щодо їх утилізації (знищення) відсутні. 
Постачання води питної на потужності у кількості, що відповідає розміру та типу 
потужності, не забезпечено. Не надані відомості, що вода, яка використовується 
у виробництві харчових продуктів (у технологічному процесі та/або є 
інгредієнтом), відповідає вимогам, установленим до води питної. Харчові 
продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, 
переробки та/або обігу (не створені належні умови для дотримання 
технологічного процесу приготування страв - в одному приміщенні проводиться 
обробка та зберігання перероблених харчових продуктів та не перероблених); в 
холодильному обладнанні проводиться сумісне зберігання сировини, 
напівфабрикатів та готової продукції. Не ведеться результативна боротьба з 
шкідниками -  в павільйоні наявні мухи; відомості щодо проведення 
дезінсекційних та дератизаційних заходів не надані. Матеріали для первинного 
пакування зберігаються у спосіб, який уможливлює їх забруднення. Пакування 
здійснюється у спосіб, що уможливлює забруднення продуктів та цілісність
упаковки .(суть порушення)

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 фізичної особи -  підприємця Цуцкірідзе Георгія 
Михайловича за адресою: 01011, м. Київ, пл. Печерська, 1 (павільйон 
№№28Л/29Л), в термін 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. Провести коригувальні дії;
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. 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/й«^ли надіслані)

Копії рішення Н 

Г оловний де

м.п.

ати кому

Рубан О.М.
(прізвище, ініціали і підпис)


