
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла рішення)

Розглянув
Матеріали, проведення планового інспектування ФОП Дубінкевич Руслан 

Вікторович РНОКПП 2552611971 (04214, м. Київ, вул. Північна , 2/58, кв.115 
адреса місцепроживання) за адресоюм. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41 (адреса 
потужності), (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 28.09.2021 № 4213-2

Встановив:
При плановому інспектуванні ФОП Дубінкевич Руслан Вікторович за 

адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра,41 виявлено порушення вимог пункту 1 
частини першої , пункту 2 частини першої статті 41; пункту 1 частини першої, 
частини другої статті 42; пункту 2 частини першої , другої статті 45; пункту З 
частини першої статті 46; пункту 3 частини першої статті 49 Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" 
№ 771, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини, а саме: 
Потужність не підтримується в чистому та робочому стані, а саме: у службових 
приміщеннях, а також у місці розрубу та реалізації м'яса брудно. Потужність 
спланована, сконструйована та розміщена так, що не забезпечуються її належне 
утримання, чищення та/або дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого 
забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення 
гігієнічних вимог, у тому числі заходів із боротьби зі шкідниками, запобігання 
накопиченню бруду, контакту з токсичними речовинами та матеріалами, 
забрудненню харчових продуктів, підтримання необхідних температурних 
режимів, та харчові продукти не захищено від будь-якого забруднення на всіх 
стадіях виробництва, переробки та/або обігу, а саме: здійснюється зберігання 
харчових продуктів у холодильній камері за наявності плісняви на стінах та 
стелі. Для стін та підлоги приміщень використовуються непроникаючі, 
непоглинаючі, нетоксичні та придатні до миття матеріали або інші матеріали, 
які не забезпечують можливість дотримання належного рівня гігієнічних вимог 
до харчових продуктів, включаючи захист від забруднення, під час операцій із 
харчовими продуктами та між такими операціями, а саме: пошкоджено 
цілісність покриття підлоги та стін у приміщенні для розрубу та реалізації
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м'яса. Обладнання та інвентар виготовлені з матеріалів та утримуються у 
неналежному стані та умовах, що не зменшують ризик забруднення та дають 
змогу проводити їх чищення та дезінфекцію (крім тари та упаковки, що не 
повертається оператору ринку), а саме: робочий інвентар сокири та ножі 
зберігаються у пристосованому брудному та іржавому ящику. Обладнання не 
калібровано відповідно до законодавства, а саме: ваги у м'ясному павільйоні не 
калібровані. Відповідних положень законодавства щодо зберігання і утилізації 
(знищення) харчових та інших відходів не дотримано та/або договори щодо їх 
утилізації (знищення) наявні: а саме: відсутні договори щодо їх утилізації 
(знищення).

(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-УІІІ

Вирішив:
Тимчасово припинити діяльність з обігу харчових продуктів на 

потужності ФОП Дубінкевич Руслан Вікторович, за адресою: м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 41 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) « )) _________ 2021 року.

Вик. Вовк.Ю.Д.. 245-78-04


