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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

13.09.2019 року м. Вінниця № З о ї ? / о /

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 
13 вересня 2019 року № 106, припис про усунення порушень закону від 
13 вересня 2019 р. № 055/09 щодо
Колективного торгового-комерційного підприємства «Юність», адреса
розташування потужності: 22100, Вінницька обл..,
м. Козятин, вул.. Незалежності, 35, Діяльність закладу громадського 
харчування за категорією: стаціонарна потужність (кафе). г-ІІА-02-08-197

встановив: в порушення вимог Закону України « Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» записи про заходи, які вживаються для 
управління небезпечними факторами не ведуться, зокрема на яйцях відсутня дата виробництва, 
супровідні документи на манну крупу, какао, згущене молоко відсутні.
Приміщення не підтримується в чистоті та у робочому стані. Зокрема в приміщенні гарячого цеху 

брудні підлога та робочі поверхні.Потужність не спланована, не сконструйована та не розміщена 
так, що забезпечується її належне утримання, чищення та/або дезінфекція, запобігання або 
мінімізація будь-якого забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення 
гігієнічних вимог (рушники брудні, не марковані, хаотично розміщенні по потужності), у тому 
числі заходів з боротьби із шкідниками, запобігання накопиченню бруду. Приміщення мають 
недостатню належну природну вентиляцію. Механічна вентиляція вкрита нашаруванням бруду та 
є недостатньою для здійснення виробничих потреб. Приміщення не забезпечено належним 
штучним освітленням, необхідним для виробництва та/або зберігання харчових продуктів, 
відсутні два захисні плафони. Покриття стін та підлоги містять сколи, тріщини, відшарування 
фарби, що ускладнює їх миття та дезінфекцію, будівельні матеріали (фарба) зберігалася разом із 
інвентарем, що використовується для виробництва харчових продуктів



Частина вікон, не обладнані сітками від комах, вікна, відкривання яких може призвести до 
забруднення харчових продуктів, під час виробництва відчиненні. Більшість робочих поверхонь 
пошкодженні (включаючи поверхню обладнання) з нашаруванням бруду та пилу. Матеріали для 
пакування що використовуються повторно неякісно миються, їх дезінфекція не проводиться. 
Контейнери, для перевезення харчових продуктів, не щільно закриваються кришками. Робочі 
м’ясорубки кастрюлі, друшлаки, дека брудні, сковорідки після миття містять залишки жиру. 
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. 
Обладнання та інвентар не розміщені так, що є можливість чищення обладнання та навколишньої 
території. Воно не каліброване відповідно до законодавства. У разі використання хімічних засобів, 
з метою запобігання корозії обладнання та контейнерів, такі засоби не використовуються 
відповідно до належної виробничої практики. Харчові відходи не розміщуються у закритих 
контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх 
дезінфекцію. Відповідні положення законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) 
харчових та інших відходів не дотримано та/або договори щодо їх утилізації (знищення) не 
укладені. Харчові відходи не знищуються відповідно до законодавства. На потужності 
допускається персонал, який не пройшов відповідний медичний огляд, та не пройшов у цього 
оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу, що підтверджено відповідними записами 
оператора ринку
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. Сипучі товари зберігаються у відкритій тарі, засіб від 
тарганів розміщений поряд з відкритими харчовими продуктами. Продукція, яка зберігається в 
холодильнику без належного первинного пакування, та маркування. Не ведеться результативна 
боротьба із шкідниками і гризунами. Умови зберігання курятини охолодженої (+4 °С) не 
відповідають режиму зберігання, зазначених виробником. Не встановлено чи дотримується 
температурний режим, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, 
замало приладів для вимірювання температури, ведення записів ставиться під сумнів. 
Розморожування харчових продуктів здійснюється при кімнатній температурі, що не мінімізує 
ризик розмноження патогенних мікроорганізмів або формування токсинів у харчових продуктах, 
який може спричинити ризик здоров’ю споживача. Небезпечні та/або неїстівні речовини, 
включаючи корми для тварин не маркуються та не зберігаються в окремих безпечних 
контейнерах. Матеріали, які використовуються для пакування, включаючи первинне пакування 
можуть бути ймовірним джерелом забруднення. Матеріали для первинного пакування не 
зберігаються у спосіб, який унеможливлює їх забруднення. Пакування, включаючи первинне, 
здійснюється у спосіб, що унеможливлює забруднення продуктів та забезпечує цілісність 
упаковки. Відсутня процедура миття та дезінфекції транспортного засобу, термоси що 
використовується для перевезення харчових продуктів, зовні брудні з пошкодженою емаллю, 
ржаві.
Таке виробництво та обіг харчових продуктів 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 частині 

діяльності закладу громадського харчування (кафе^ що належить КТКП 
«Юність», г-ІІА-02-08-197, розташоване за адресою: 22100, Вінницька обл.., 
м. Козятин, вул.. Незалежності, 35.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на директора 
КТКП «Юність» Томашівську Ірину Михайлівну.



3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів 
в частині діяльності закладу громадського харчування (кафе) набирає 
чинності з моменту його вручення оператору ринку і оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області та діє протягом______________10 робочих днів.

Г оловаЙШ&рІІі інспектор
Вінн Г.П.Сидорук

(ініціали, прізвище)

имірник для виконання отримав.

Керівн 
оператора ринку

Рішення від «

важена особа

»
(підпис)

20 року №
(ініціали, прізвище)

надіслано

(найменування суб'єкта господарювання)

рекомендованим листом від « 
квитанція від « _____ » _______

» 20____року №
20____року №

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____ » ________ _ __________ 20 року.




