
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ

вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86. т.ф. 486-40-27  
E-mail: info@ kiev.dpss.gov.ua К од ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів і л  у  

17 ж овтня 2 0 1 9  р ок у №  Ч  * С л ^

Я, Головний державний інспектор Рубан Олег Миколайович
(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали, отримані під час проведення позапланового інспектування 

ФОП Слабко Інна Геннадіївна (ідентифікаційний номер 2980517745, адреса проживання: 
04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,77, кв. 43), потужність розташована за адресою: 01030, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 42 (акт, складений за результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку 
гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами № 5016-2 від 17.10.2019, 
рішення про відбір зразків продукції від 11.10.2019 № 4008-657, акт відбору зразків продукції 
від 11.10.2019 № 4008-657, результати лабораторного дослідження зразків харчових продуктів 
та змивів з об’єктів довкілля - експертний висновок Випробувального центру Державного 
Науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 
експертизи від 15.10.2019 № 014275 д.к./19)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні ФОП Слабко Інна Геннадіївна за адресою: 01030, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 42 з відбором зразків продукції для проведення експертизи 
(випробувань) 17.10.2019 виявлено порушення вимог пункт 5 частина друга, частини першої, 
другої статті 37, пункт 1 частини першої статті 41, пункт 3 частини першої статті 49, пункти 
1, 2 частини першої, частини другої статті 42, пункти 1, 2 частини першої статті 45, пункт 2 
частини першої статті 46 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів» гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів, 
що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини, а саме:

- напівфабрикат «Індиче філе мариноване» за мікробіологічними показниками 
(КМАФАнМ, КУО в 1,0 г.) не відповідає Постанові № 139 від 07.11.2001 «Про затвердження 
Державних санітарних правил і норм «Мікробіологічні нормативи та методи контролю 
продукції громадського харчування»;

Вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів не дотримуються: обіг харчових 
продуктів проводиться на потужності, що не відповідає вимогам санітарних заходів. 
Потужність не дотримується в чистоті (прибирання складських та виробничих приміщень, 
холодильного обладнання проводиться неякісно та несвоєчасно). 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 -  не створені умови для дотримання належного технологічного процесу 
приготування страв (мають місце зустрічні потоки перероблених харчових продуктів та не 
перероблених, чистого та брудного посуду, інвентарю); потужність не забезпечена
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дезінфікуючими засобами для належного миття та чищення виробничого обладнання, 
робочих поверхонь, розроблювального інвентарю, кухонного та столового посуду. В 
холодильному обладнанні не забезпечене окреме зберігання перероблених харчових 
продуктів та неперероблених. Гігієнічне покриття підлоги, стін, стелі виробничих 
приміщень частково пошкоджено, що не забезпечує можливість дотримання належного рівня 
гігієнічних вимог до харчових продуктів, включаючи захист від забруднення, під час 
операцій із харчовими продуктами та між такими операціями. Чищення та дезінфекція 
інвентарю здійснюються у такий спосіб, що не забезпечує захист від появи ризику 
забруднення та утримується в умовах, що не зменшує ризик забруднення.

(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 Слабко Інна Геннадіївна за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 42 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. 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.

)
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

;


