
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
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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: інформаційний лист ВСП Хмільницького 
місьрайвідділу лабораторних досліджень ДУ «ВОЛЦ МОЗ України» від 11.06.2019 р  

вих. № 464, акт перевірки від 12.06.2019 року № 96, припис про усунення порушень 
закону від 12 червня 2019 року № 50, щодо 
Фізичної особи-підприємця Стадніка Володимира Леонідовича 
адреса розташування потужності: 22060, Вінницька область, Хмільницький район, 
с.Великий Митник, вул. Центральна, 2, заклад громадського харчування. 
Реєстраційний номер потужності: не зареєстрована
місце проживання: 22060, Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий 
Митник, вул. Центральна, 2
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3455902273, 

встановив,
1. На потужності не ведуться і не зберігаються записи про заходи. які 
вживаються для управління небезпечними факторами, відсутні записи про 
надходження харчових продуктів.
2. Потужність не підтримується в чистоті.
3.Потужність не спланована так, щоб забезпечити її належне 
утримання, чищення. дезінфекиію. та запобігання або мінімізація будь-якого 
забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних 
вимог, у тому числі заходів з боротьби із шкідниками, запобігання накопиченню 
бруду, контакту з токсичними речовинами та матеріалами, забрудненню харчових 
продуктів, підтримання необхідних температурних режимів.
4. Усі поверхні (включаючи поверхню обладнання), що контактують з харчовими 
продуктами не утримуються у непошкодженому стані, не чистяться, не 
дезінфікуються, не зроблені з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до 
миття матеріалів.
5. На потужності відсутні приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання 
робочих інструментів та обладнання.

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

м. Вінниця
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6. Транспортні засоби та/або контейнери, що використовуються для перевезення 
харчових продуктів, не утримуються у належному стані, що забезпечує захист 
харчових продуктів від забруднення, та мають таку конструкцію, що забезпечує 
результативне чищення та/або дезінфекцію.
7. При транспортуванні різних харчових продуктів не забезпечено таке розділення 
продуктів, що унеможливлює їх забруднення. Результативне очищення зазначених 
транспортних засобів та/або контейнерів перед кожним наступним 
завантаженням не забезпечено.
8. Перевезення рідких, гранульованих, порошкових харчових продуктів здійснюється 
в ємностях та/або контейнерах/танкерах, передбачених для перевезення тільки 
харчових продуктів. Зазначені ємності та/або контейнери/танкери мають 
маркування «тільки для харчових продуктів» державною мовою.
9. Харчові продукти не розміщуються у транспортних засобах та/або контейнерах 
так, щоб мінімізувати ризик їх забруднення.
10. Обладнання та інвентар не чисті та не продезінфіковані.
11 .Обладнання та інвентар не виготовлені з матеріалів та не утримуються у 
належному стані та умовах, що зменшують ризик забруднення та дають змогу 
проводити їх чищення та дезінфекцію.
12. Обладнання та інвентар не розміщені так, що є можливість чищення 
обладнання та навколишньої території.
13.Харчові відходи з приміщення, де є харчові продукти не видаляються якомога 
швидше.
14.Харчові відходи не розмішуються у закритих контейнерах, сконструйованих 
так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію.
15.Відповідні положення законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) 
харчових та інших відходів не витримується та/або договори щодо їх утилізації не 
укладені
16. Харчові відходи не знищуються відповідно до вимог законодавства.
17. Не встановлено чи вода, яка використовується у виробництві харчових 
продуктів (у технологічному процесі та/або є інгредієнтом), відповідає вимогам, 
установленим до води питної (відсутні будь-які дослідження).
18. На______потужності______допускається____ персонал,____ який не має
документального підтвердження_____ відсутності_____ протипоказань щодо
поводження з харчовими продуктами та пройшов у цього оператора
ринку_______________ навчання_______________ з__________ питань__________гігієни
персоналу, що підтверджено відповідними записами оператора ринку.
19. Персонал потужностей періодично не проходить навчання щодо гігієнічних 
вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. 
Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку.
20. Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужностях, не 
утримуються в умовах, що запобігають їх псуванню та забезпечують захист від 
забруднення.
21. Харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва, переробки та/або обігу.
22. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами.
23. Не встановлено чи дотримується температурний режим, який унеможливлює 
розмноження мікроорганізмів, формування токсинів через відсітність приладів для 
вимірювання температури та будь-яких записів.



24. Потужність не має належних приміщень для окремого зберігання перероблених 
харчових продуктів та неперероблених, у тому числі морозильні камери 
достатнього розміру.
25. Небезпечні та/або неїстівні речовини, включаючи корми для тварин не 
маркуються та не зберігаються в окремих безпечних контейнерах.
26. Матеріали, які використовуються для пакування, включаючи первинне пакування 
є джерелом забруднення.
2 7.Матеріали для первинного пакування не зберігаються у спосіб, який 
унеможливлює їх забруднення.
28. Пакування, включаючи первинне, не здійснюється у спосіб, що унеможливлює 
забруднення продуктів та забезпечує цілісність упаковки.
29. Матеріали для пакування що використовуються повторно миються неякісно та 
не дезінфікуються
Зазначені невідповідності становить загрозу для життя 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 в частині 
діяльності - закладу громадського харчування, що належить фізичній особі- 
підприємцю Стадніку Володимиру Леонідовичу та розташоване за адресою: 22060, 
Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий Митник, вул. Центральна, 2
2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на ФОП Стадніка 
Володимира Леонідовича
3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів в 

частині д іяль^в^й^^щ іаду  громадського харчування набирає чинності з моменту 
його вручанші ФОП і^тадніку Володимиру Леонідовичу і оприлюднення на 
офіційноіш%ео-са^^ ї^йкшного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області та обочих днів.

ГОЛОВНИЙ , , 

ВІН Н И Ц ЬКО Ї
(ініціада, -прізвище)

З цим Рішенням ознайомився і<і}др^прй^ірник для виконання отримав.
« ____ »__________________ 20

Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку ________

Рішення від «____» _________________ 20______року №
надіслано ___ _____

(найменування суб'єкта господарювання)

рекомендованим листом від « _____ »____________________20____ року №
квитанція від « _____ » ____________________20____ року № ________.
Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____ » ______________________20___ року.


