
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 

серпня 2021 року №

Я, Головний державний інспектор 
Летучий Віталій Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла рішення)

Розглянув
Матеріали, проведення планового інспектування ТОВ «Ринок 

«Виноградар» (04208, м. Київ, вул. Василя Порика, 9А, літера А , код ЄДРПОУ 
31629345) за адресою: 04208, м. Київ, вул. Василя Порика, 2, (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 20.08.2021 №3619-2

Встановив:
При плановому інспектуванні за адресою: ТОВ «Ринок «Виноградар» 

04208, м. Київ, вул. Василя Порика, 2, виявлено порушення вимог частини 
першої, дев’ятнадцятої стаття 23; частини першої, другої статті 37; пунктів 1,2 
частини першої статті 45; пункту 2 частини першої статті 48; пунктів 2,3 
частини першої статті 49; пункту 1 статті 36 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», що 
створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини, а саме: потужність не має 
актуального експлуатаційного дозволу на зберігання продукції тваринного 
походження. Вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів не дотримуються. 
Обладнання та інвентар не є чисті. Обладнання та інвентар не утримуються у 
належному стані та умовах, що зменшують ризик забруднення та дають змогу 
проводити їх чищення та дезінфекцію. А саме: в холодильній камері для 
зберігання м’яса брудно, в камері знаходяться сторонні предмети, двері 
холодильної камери пошкоджені, полиці в холодильній камері місцями 
поржавівши. Вентилятори та решітка установки для охолодження повітря в 
холодильній камері брудні. Не надані дані, що персонал потужностей 
періодично проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та 
обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. Первинна продукція та всі 
інгредієнти, які зберігаються на потужностях, не утримуються в умовах, що 
запобігають їх псуванню та забезпечують захист від забруднення, а саме: 
продукція в холодильній камері зберігається на підлозі без піддонів чи 
підтоварників. М'ясотуша, що висить на гаку в холодильнику, накрита 
тканиною. Харчові продукти не захищено від будь-якого забруднення на всіх 
стадіях виробництва, переробки та/або обігу. М'ясо в м'ясомолочному
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павільйоні лежить на картоні, яким покриті столи з яких воно реалізується. 
Розрубка м'яса проводиться на колоді, що покрита картоном. В м'ясомолочному 
павільйоні поруч з м'ясною продукцією реалізується овочева. Частково 
продукти рослинного походження продаються на агропродовольчому ринку за 
відсутності підтвердження їхньої придатності за результатами випробувань 
(досліджень) акредитованої лабораторії, що знаходиться на агропродовольчому 
ринку.

(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-VIII

Вирішив:
Тимчасово припинити діяльність з виробництва та обігу м’ясної 

продукції в м’ясомолочному павільйоні та рослинної продукції на потужності 
ТОВ «Ринок «Виноградар» за адресою: 04208, м. Київ, вул. Василя Порика, 2, 
в термін 10 робочих днів ринку 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________________________

Вик. ЗимухаО.П. 245-78-21


