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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

08.04.2019 року м. Вінниця № С /- /

Я, головний державний інспектор Вінницької області -  Сидорук Григорій
Павлович,

розглянувши матеріали справи про порушення Закону України «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин», законодавства про харчові продукти та корми, а саме: акт перевірки від
4 квітня 2019 року № 46, припис про усунення порушень закону 
від 5 квітня 2019 р. № 19, щодо
Фізичної особи - підприємця Трохгтенка Анатолія Володимировича
адреса розташування потужності: 24412, Вінницька область, Бершадськийр-н,
с. Війтівка, вул. Соборна, 205, щодо потужності з переробки та реалізації
м 'яса і м 'ясопродуктів.

встановив: в порушення вимог Закону України « Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» потужність не підтримується в чистоті 
та робочому стані; обладнання та інвентар що контактують з харчовими продуктами 
утримуються у брудному та не продезінфікованому стані; вода, що 
використовується у виробництві харчових продуктів не відповідає нормам 
(експертний висновок від 25.03.2019 року №531 та 532); інвентар для прибирання 
знаходиться у неналежному стані та умовах; відсутня повірка ваг, таке 
виробництво та обіг харчових продуктів становить загрозу для життя та 
здоров 'я лю дини„

Керуючись: п. З ч. 4 ст. 11, 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»,
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Вирішив:
1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів, що 

здійснюються на потужності, яка належить фізичній особі -  підприємцю 
Трохименку Анатолію Володимировичу, розташоване за адресою: 24412, 
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Війтівка, вул. Соборна, 205, в 
частині діяльності переробки та реалізації м'яса і м'ясо продуктів.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на 
Трохименка Анатолія Володимировича.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових 
продуктів в частині діяльності цеху з переробки та реалізації м'яса і 
м'ясопродуктів набирає чинності з моменту його вручення оператору 
ринку і оприлюднщня на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслуж||ї\ у Вінницькій ̂ області та діє протягом 10 
робочих Д1

Головний держаі
Вінницької обласЩ ^х^ /  № І /______________  Г.П.Сидорук

(підпис) (ініціали, прізвище)

З цим РішеннЖ ^іійї^Гмився і/' примірник для виконання отримав.
« ____ »__________________ 20____ року
Керівник або уповноважена особа
оператора р и н к у _____________________ ________ _____ ________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Рішення від «____ » _________________ 20_____ року № ________надіслано

(найменування суб'єкта господарювання)

рекомендованим листом від « _____ »___________________ 20____ року № _ _ _ _ _  ,
квитанція від « _____ » _____________________20_____ року № _______ .
Поштове повідомлення про вручення суб'єкту госпсдарювання Рішення отримано 
« _____ » ______________________20___ року.


