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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

04.04.2019 року м. Вінниця № //-ґ 'огс-

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 МЬ 000050, припис про усунення порушень закону від 
4 квітня 2019 р. № 000032, щодо 
Фізичної особа - підприємця Савосіної Олени Іванівни
адреса розташування потужності: 23000, Вінницька область, Барський район, 
м. Бар, вул. Соборна, 1, заклад громадського харчування — стаі{іонарна 
потужність; роздрібна торгівля харчовими продуктами «Шаурма».

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; не проводиться ведення та зберігання записів протягом 3-х 
місяців після закінчення кінцевої дати продажу харчового продукту, які вживаються 
для управління небезпечними факторами; даний заклад не спланований для 
дотримання гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів, що не 
дає можливості мінімізації будь-якого забруднення при виготовлені готової 
продукції; поверхні включаючи поверхню обладнання, що контактують з харчовими 
продуктами утримуються у брудному та не продезінфікованому стані; обладнання 
та інвентар брудний (дошки для нарізання харчових продуктів зі сколками, ножі, 
дошки, інвентар, посуд не маркований); на потужності обладнання та інвентар 
утримуються неналежним чином та не проводиться їх чищення та дезінфекція 
(холодильні та морозильні камери брудні); температурний режим, який 
унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів -  не 
дотримується (відсутні контрольні термометри та не ведуться графіки
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температурного режиму холодильної та морозильної камери); обладнання та 
інвентар розміщені так, що не дають можливість чищення обладнання та 
навколишнього території; не надано доказів, що вода питна і відповідає вимогам, 
установленим до води питної; на потужність допускається персонал, який не має 
доказів, щодо протипоказань поводження з харчовими продуктами (персоналом не 
пройдений медичний огляд); не надано доказів, що персонал потужності пройшов 
навчання, щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів; 
харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва, обробки та/або обігу; не промарковане місце для миючих та 
дезінфікуючих засобів; не надано доказів, що проводиться боротьба із гризунами, 
таке виробництво та обіг харчових продуктів становить загрозу для ж иття 
та здоров’я людини.

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»,

Вирішив:
1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів частині 

діяльності закладу громадського харчування «Шаурма» (стаціонарної 
потужністі та роздрібної торгівлі харчовими продуктами), та належить 
фізичній особі -  підприємцю Савосіній Олені Іванівні, розташоване за 
адресою: 23000, Вінницька область, Барський район, м, Бар, вул. Соборна,
1.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Савосіну 
Олену Іванівну.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів 
в частині діяльності закладу громадського харчування «Шаурма» 
(стаціонарної потужністі та роздрібної торгівлі харчовими продуктами) 
набирає чинності з моменту його вручення оператору ринку і оприлюднення

зжпродспоживслужби у

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано

« д Ь  »_______ __________ 20 і 9  року
Керівник або уповнова> 
оператора ринку

ознайомився і Юдин/примірник для виконання отримав.
(ініціали, прізвище)
Г.П.Сидорук

(ініціали, прізвище)

Рішення від «____ » 20_____ року № ________надіслано

(найменування суб'єкта господарювання)

рекомендованим листом від « 
квитанція від « _____ » ______

» ____________20____ року №
20____року № ________.

« » 20___року.


