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

-ту-■ 2020 року № 30

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали, проведення позапланового інспектування ФОП Вірченко 

Валентина Миколаївна (ІПН 1985421884), за адресою: 04214, м. Київ, вул. Героїв 
Дніпра, 77 (акт, складений за результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання 
операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами 
№1681-2 від 13.04.2020)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні ФОП Вірченко Валентина Миколаївна 

МАФу по реалізації овочів та фруктів за адресою: 04214, м. Київ, вул. Героїв 
Дніпра, 77, виявлено порушення вимог частини першої статті 25; пункту 4 
частини першої статті 43; пункту 1 частини першої статті 45 Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 
що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини, а саме: відсутня державна 
реєстрація потужності. Поверхні що контактують з харчовими продуктами не 
дезінфікуються (відсутні засоби для дезінфекції поверхонь). Обладнання та 
інвентар не дезінфікуються (відсутні засоби для дезінфекції поверхонь). 
Виявлені порушення в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемічним 
спалахом небезпечних інфекційних хворіб становлять загрозу для життя та/або 
здоров’я людини.

(суть порушені«)

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 обіг харчових продуктів, на потужності ФОП 

Вірченко Валентина Миколаївна, МАФу по реалізації овочів та фруктів за

mailto:info@kiev.dpss.gov.ua


адресою: 04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 77, в термін 10 робочих днів з дня 
вручення даного рішення, для усунення загрози для життя та/або здоров’я людей.

1. Тимчасово припинити обіг харчових продуктів.
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 но 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)

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

Головний державний інспектор 

М.П.


