
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСНОЖИВСЛУЖБИ 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 Код ЄДРПОУ 40414833

про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів

Розглянув
Матеріали позапланового інспектування потужності ТОВ «Фудком», код 

ЄДРПОУ 40982829, за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3 (акт, 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 
від 16.07.2020 №3479-2).

Встановив:
При позаплановому інспектуванні державними ветеринарними 

інспекторами Головного управління Держпродспоживелужби в м. Києві 
16.07.2020 на потужності ТОВ «Фудком», код ЄДРПОУ 40982829, за адресою: 
м. Київ, пл. Перемоги, 3 виявлено порушення вимог п. 5 ч. 1 ст. 49 Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», що становить загрозу для життя та/або здоров’ю людини, а саме:
- зберігання яєць курячих в складському приміщенні з порушенням 
температурного режиму встановленого виробником (температура в
складському приміщенні на момент інспектування становила + 22 0 С, а умови 
зберігання визначені виробником -  до + 20 0 С). Також в торгівельному залі 
проходить реалізація масла солодко вершкового з порушенням температурного 
режиму встановленого виробником (температура в холодильній вітрині на 
момент інспектування становила + 4 0 С, а умови зберігання визначені 
виробником - до 0 0 С) та ікри червоної лососевих риб з порушенням 
температурного режиму встановленого виробником (температура в
холодильній вітрині на момент інспектування становила + 3 0 С, а умови 
зберігання визначені виробником від - 2 до - 4 0 С).
На підстави п. З ч. 4 ет. 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 № 2Q42-VIII

РІШЕННЯ

.07.2020 року

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла рішення)

mailto:info@kiev.dpss.gov.ua


Вирішив:
1. Тимчасово припинити обіг харчових продуктів (яєць курячих, масла 

солодко вершкового та ікри червоної лососевих риб, що зберігаються та 
реалізуються з порушенням температурних режимів встановлених 
виробником) на потужності ТОВ «Фудком», код ЄДРПОУ 40982829, за 
адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3, в термін до 10 робочих днів з дня 
вручення даного рішення.
(назва об’єкту, вид діяльності тощо, щодо якого застосовано запобіжний захід)

2. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
3. Провести* коригувальні дії з метою усунення виявлених порушень.
4. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.
5. 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.

6- Відповідальність за виконання рішення покладається на керуючого 
магазином Рудченко Ганну Іванівну

(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)

Головний державний інспектор О.М. Рубан


