
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@kyiv-dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів 

2021 року № ^ ,9

Я, головний державний інспектор Рубай Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла рішення)

Розглянув
Матеріали проведення позапланового інспектування потужності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (юридична 
адреса: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто 
Вишневе, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 5; ідентифікаційний код 
32294897) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 8 А (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 28.09.2021 №4477-2)

Встановив:
При позаплановому інспектуванні потужності ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" за адресою: м. Київ,
вул.Академіка Єфремова, 8 А, виявлено порушення вимог статті 22, пункту 6 
частини першої статті 42, пукту 1, пункту 2 частини першої статті 45, пункту 5 
частини першої статті 49 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771; частини 
першої, частини четвертої, частини шостої статті 5, статті 6 Закону України 
«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 06.12.2018 
№2639-УІІІ, що становлять загрозу життю та/або здоров’ю людини, а саме: 
систему внутрішньої простежуваності не забезпечено, неможливо встановити 
від якої партії та дати виготовлення проводиться нарізання та фасування 
гастрономічних виробів (м’ясна гастрономія); залежно від типу, розміру та 
виду діяльності на потужності відсутні приміщення для чищення, дезінфекції 
робочих інструментів та обладнання, які виготовлені з нержавіючих матеріалів, 
легко чистяться, забезпечені гарячою та холодною водою; чищення та 
дезінфекція здійснюються у такий спосіб, що не забезпечує захист від появи 
ризику забруднення (фактично чищення та дезінфекція виробничого інвентарю
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гастрономічного відділу проводиться у виробничій зоні продавця відділу з 
Продажу м’ясної сировини), інвентар не утримується у належному стані та 
умовах, що зменшують ризик забруднення (відсутнє маркування дошок для 
підготовки та нарізання гастрономії); температурний режим харчових 
продуктів, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування 
токсинів, не дотримується протягом усього технологічного процесу, не 
забезпечується належний своєчасний контроль температурного режиму в 
регалах та вітринах гастрономічного відділу, показники температури вносяться 
до «журналу контролю холодильного та морозильного обладнання» наперед; не 
надано обов'язкову інформацію про харчові продукти оператором ринку в 
межах його діяльності, інформація про харчовий продукт -  м’ясна гастрономія, 
яка реалізується в нарізаному вигляді в пакуванні оператора потужності на 
стікері наявна частково і не точна, відсутня обов’язкова інформація про харчові 
продукти (мінімальний термін придатності або дата "вжити до"), не забезпечено 
дотримання вимог законодавства щодо надання інформації про харчові 
продукти; не дотримуються вимоги до розміщення та представлення 
обов'язкової інформації про харчові продукти (на стікері під час пакування 
оператором ринку м’ясної гастрономії відсутня інформація про мінімальний 
термін придатності або дата "вжити до"); не зазначено мінімальний термін 
придатності, дату "вжити до..." на стікері нарізної м’ясної продукції 
гастрономічного відділу, вимоги щодо них не дотримано; умови зберігання або 
умови використання харчового продукту не зазначено на стікері нарізної 
м’ясної продукції гастрономічного відділу

(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 обігу харчових продуктів - нарізана 

м’ясна продукція власного пакування гастрономічного відділу на потужності 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" за адресою: 
м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 8 А 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;
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 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)

«_____» ______________2021 року.
Відмітка про відправлення рішення рекомендованим листом_______________

(№ квитанції кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені:_____________________


