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РІШЕННЯ
про тимчасове "припинення виробництва та обігу харчових продуктів 

^  2019 року

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)
*

Розглянув

Матеріали, проведення позапланового інспектування ФОП ХУССЕЙН 
АХМЕД МОХАМЕД (ІПН 2917621373) за адресою: м. Київ, проспект 
Академіка Палладіна, 23 А, місце проживання: 61177, Харківська область, 
місто Харків, вул. Золочівська, будинок, 24 (акт від 20.09.2019 № 4459-2, 
складений за результатами проведення позапланового заходу державного 
контролю стосовно додержанням операторами ринку гігієнічних вимог 
поводження з харчовими продуктами; рішення про відбір зразків продукції від
20.09.2019 № 3584-541, акт відбору зразків продукції від 20.09.2019 № 3584- 
541, результати лабораторного дослідження зразків харчових продуктів - 
експертний висновок від 24.09.2019 № 013123 д.к./19, виданий
Випробувальним центром Державного науково-дослідного інституту з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи)

Встановив:

При позаплановому інспектуванні ФОП ХУССЕЙН АХМЕД МОХАМЕД 
за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 23 А, з відбором зразків 
продукції для проведення експертизи (випробувань) 20.09.2019, виявлено 
порушення вимог п.п. 1, 2, 6, 7 частини першої статті 43, ст. 25 Закону України 
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людини, а саме:

- м'ясо смажене для шаурми, виготовлене з напівфабрикату кулінарного з 
яловичини (власне виробництво) за мікробіологічним показниками (виявлено 
КМАФАнМ, КУО в 1,0 г, > 1,4:104таБГКП (коліформи) 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»;

- шаурма власного виробництва за мікробіологічним показниками 
(виявлено КМАФАнМ, КУО в 1,0 г, > 3,0:104 та БГКП (коліформи) в 1,0г) не 
відповідає вимогам Постанови головного державного санітарного лікаря
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України від 07.11.2001 № 139 «Про затвердження Державних санітарних 
правил і норм "Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції 
громадського харчування».

Не-Забезпечені належні умови для належного утримання потужності, 
запобігання або мінімізації будь-якого забруднення, також здійснення заходів, 
необхідних для забезпечення гігієнічних вимог:

- не забезпечені належні умови для утримання потужності в чистоті та у 
належному стані;

- не забезпечено захист від будь-якого ризику забруднення, зокрема від 
шкідників та гризунів;

- - не надано договір щодо утилізації (знищення) небезпечних та /або * 
неїстівних речовин та відходів (рідких або твердих);

- відсутні належні засоби для підтримання температури, необхідної для 
зберігання харчових продуктів, та її контролю.

(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 

продуктів на потужності ФОП ХУССЕЙН АХМЕД МОХАМЕД за адресою: 
м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 23 А в термін 10 робочих днів з дня' 
вручення даного рішення, для усунення загрози для життя та/або здоров’я 
людей.

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

1. Провести коригувальні дії з метою усунення причин виявленої 
невідповідності.

2. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.
3. Інформацію про виконання рішення з копією документів, що 

підтверджують вилучення з обігу харчових продуктів та проведені заходи, 
надіслати на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 
(вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151) 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_____________

^ ^ с й (№ ]к в и х а н ц ії кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені:0 "
If;//' гЛД

Г оловний державнийжсцектор 
Ш .І  І . ^

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


