
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ
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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів 

2020 року № f

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали, проведення позапланового інспектування у ФОП НАГАЛЮК 

БОГДАНА МИКОЛАЇВНА, за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Д (акт 
969-2 від 21.02.2020, 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, припис про усунення порушень вимог 
законодавства від 21.02.2020 № 189, лист Державної установи «Київський 
міський лабораторний центр МОЗ України» про результати лабораторних 
досліджень зразків харчових продуктів, змивів з об’єктів навколишнього 
середовища та бактеріологічного обстеження персоналу від 28.02.2020 № 506 
(вх.№ 5200/06-05.3 від 04.03.2020),

Встановив:
При лабораторному дослідженні 20 змивів з предметів навколишнього 

середовища на патогенну мікрофлору та колі-форми, відібраних 17.02.2020 на 
потужності ФОП НАГАЛЮК БОГДАНА МИКОЛАЇВНА, за адресою: м. Київ, 
вул. Княжий Затон, 16-Д, у 16-х змивах виявлено умовно-патогенна 
мікрофлора, а саме: у 14-ти змивах -  E.aerogenes, в 1-му -  Р.aeruginosa, в 1-му -  
Е.соїі, що є порушенням вимог пп 1, 5 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» гігієнічних 
вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів на всіх стадіях їх 
виробництва та обігу, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини.

При позаплановому інспектуванні державними інспекторами, 
державними ветеринарним інспекторами Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві 21.02.2020 на потужності ФОП НАГАЛЮК 
БОГДАНА МИКОЛАЇВНА, за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Д 
виявлено порушення вимог частини першої статті 21, частини першої, другої
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статті 37; пунктів 5, 6 частини першої статті 42; пункту 2 частини першої статті 
45; пунктів 2, 3, 5 частини першої статті 49 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», що 
становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини:
1. Охолоджені льодом рибопродукти, які пропонуються споживачам розмішені 
на відкритій вітрині, що не забезпечує їх захист від будь-якого забруднення та 
унеможливлює контролювати температурний режим їх зберігання;
2. В частині холодильного обладнання частково порушено цілісність 
гігієнічного покриття;
3. Встановлено товарне сусідство при зберіганні первинної продукції та 
інгредієнтів (зберігання масла вершкового та напівфабрикатів рибопродуктів в 
одному холодильнику), що не забезпечує захист від забруднення харчових 
продуктів;
4. Частина інвентаря (ножі, розробочні дошки) утримуються у неналежному 
стані та умовах, що викликає ризик забруднення;
5. Не впорядковане зберігання прибирального інвентаря;
6. Постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних точках, не розроблено.

(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 виробництва та обігу харчових 

продуктів (рибопродуктів) на потужності ФОП НАГАЛЮК БОГДАНА 
МИКОЛАЇВНА, за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Д, 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. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
2. Провести коригувальні дії, в тому числі забезпечити проведення 
лабораторних досліджень змивів з предметів навколишнього середовища на 
патогенну мікрофлору та колі-форми, встановити джерело їх потрапляння, з 
метою усунення виявлених порушень.
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:_____________________


