
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 Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів

40 2019 року

Я, Головний державний інспектор 
Рубан Олег Миколайович

(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув
Матеріали, проведення позапланового інспектування Загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів «Романо-германська гімназія № 123» Подільського району м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вулиця Копилівська, буд. 23 (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 № 5218-2 від 24.10.2019

Встановив:
При проведенні інспектування 24.10.2019 на потужності Загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів «Романо-германська гімназія № 123» Подільського району 
м. Києва, за адресою: м. Київ, вулиця Копилівська, буд. 23 виявлено порушення вимог гі. 2 
частини першої статті 16 Закону України «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров'я та благополуччя тварин»; частини першої, другої статті 37, пункту 1, 2 та 3 частини 
першої статті 41, пункту 1 частини першої, частини другої статті 42, пункту 2 частини 
першої, частини другої статті 42 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», що створюють загрозу життю та/або здоров'ю 
людини, а саме:

- попередньо виявлені невідповідності не усунуто оператором ринку шляхом корекцій 
та коригувальних дій (п.п. 1, 2 припису про усунення порушень вимог законодавства від 
22.04.2019 №413);

- вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів не дотримуються (обіг харчових 
продуктів здійснюється на потужності, частина приміщень якої не відповідають вимогам 
санітарних заходів);

- потужність не підтримується в чистому та робочому стані. 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, запобігання накопиченню бруду, 
забрудненню харчових продуктів, а саме: рампа (порушена цілісність покриття стелі та 
підлоги); приміщення, де зберігаються сирі овочі та фрукти (стеля з порушенням цілісності 
покриття та ознаками плісняви); комора для зберігання сухих продуктів (на час 
інспектування не використовується) з порушенням покриття стелі та стін; овочевий цех 
(частково порушена цілісність покриття підлоги); мийна кухонного посуду (порушена 
цілісність покриття стін та підлоги), гарячий цех (порушена цілісність покриття стелі та 
стін); приміщення для персоналу з душовою кімнатою використовується не за призначенням
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, а для зберігання сухих продуктів (в душовій кімнаті порушена цілісність покриття стелі та 
стін);

- потужність не забезпечена належною природною та механічною вентиляцією, не 
надані відомості щодо конструкцій систем вентиляції, ефективності її роботи, чищення 
та/або заміни фільтрів.

(суть порушень)
Виявлені порушення становлять загрозу для життя та/або здоров'я людини.
На підставі пункту 3 частини 4 статті 11, керуючись частиною 1 статті 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 виробництва та обігу харчових продуктів на 

потужності Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Романо-германська 
гімназія № 123» Подільського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вулиця Копилівська, 
буд. 23 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.

(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)

пекто


