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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів

"Ы/" CSМУ' Ш  2019 року

Я. Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали, проведення позапланового інспектування ФОП Голобородько Євгеній 

Вікторович (ІПН 3145919916) за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка, 1-В (ПАБ «Мойдодир») 
(акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 
контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з 
харчовими продуктами № 4428-2 від 16 вересня 2019 року, рішення про відбір зразків 
продукції від 13.09.2019 № 3554/521, акт відбору зразків продукції від 13.09.2019 
№ 3554/521, результати лабораторного дослідження зразків харчових продуктів - експертний 
висновок Випробувального центру Державного Науково-дослідного інституту з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 17.09.2019 № 012589 
д.к./19, лист ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» від 18.09.2019 
№ 2482 щодо результатів бактеріологічних досліджень хворих.

Встановив:
При проведенні інспектування потужності встановлені порушення вимог пункту 1 

частини другої статті 20, пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 41, пунктів 1, 2 частини 
першої та другої статті 42, пунктів 1, 2 частини першої статті 45, пунктів 1, 2, 3 частини 
першої статті 46, пунктів 3, 5, 6 частини першої статті 49, статті 25 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а саме: 
потужність не підтримується в чистоті; потужність не спланована так, що забезпечити 
запобігання або мінімізація будь-якого забруднення, а також не здійснені заходи, необхідні 
для забезпечення гігієнічних вимог: не розмежовані технологічні процеси обробки сировини 
та готової продукції; невпорядковане зберігання спецодягу; не надано підтвердження, що 
потужність має належну вентиляцію; система вентиляції сконструйована так, що механічний 
потік повітря із забрудненої зони не потрапляє до чистої зони; має безперешкодний доступ 
до фільтрів та інших частин, які необхідно чистити або замінювати; частково порушена 
цілісність гігієнічного покриття підлоги, стін, стелі у виробничому приміщенні кухні; 
виробничий інвентар утримується у не належних умовах, що збільшує ризик забруднення - 
виробничий інвентар не маркований відповідно до проведення технологічних процесів 
обробки сировини та готової продукції, зберігається невпорядковано; не забезпечено 
розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб 
забезпечити максимальний рівень захисту (контейнери для харчових відходів не обладнано 
кришками); не надані договори щодо зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших 
відходів; харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва, переробки та/або обігу, а саме: чищення та дезінфекція виробничого інвентарю 
та столового посуду, миття сировини здійснюється в одній мийній ванні; холодильне, 
морозильне обладнання не забезпечене засобами вимірювання температурних режимів, не 
проводиться контроль за дотриманням температурного режиму при зберіганні харчових
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продуктів; в одному холодильнику зберігається сировина та готова продукція.
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", 
яка свідчить про недотримання гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових 
продуктів, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини:
- курині нагетси (власне виробництво) за мікробіологічними показниками (БГКП 
(коліформи) в 0.1 г);
- каша гречана (власне виробництво) за мікробіологічними показниками (БГКП (коліформи) 
в 1,0 г);

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 ФОП Голобородько Євгеній Вікторович за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка, 1- 
В (ПАБ «Мойдодир») 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 з метою усунення виявлених порушень;
2. Забезпечити бактеріологічне обстеження всіх працівників;
3. Рішення набирає чинності з моменту його вручення;
4. 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 і коли надіслані)

Копії рішення направлені:_______________________________________

(вказати кому і коли надіслані)

Г оловний державний

м.п.
О.М. Рубан

(прізвище, ініціали і підпис)


