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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

/><?. м. Вінниця №  //£ /& /& -/

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

р о з г л я н у в ш и  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: листа 
КП «Вінницяоблводоканал» від 29.11.2019 № 6/07-2508 та акту № 279 про 
відключення водопостачання, та каналізування від міських мереж фізичної 
особи - підприємця Валаіда Сухаіла
адреса розташування потужності: 21000, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Соборна 90 діяльність закладів громадського харчування за категорією 
рухомі та/або тимчасові потужності кіоск
встановив: порушення вимог ст. 47 Закону України « Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» : в кіоску по виготовленню 
страв вуличної їжі відсутня проточна вода та каналізування , що унеможливлює 
виробництво та обіг харчових продуктів та 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»,
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1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів частині 
діяльності закладу громадського харчування за категорією рухомі та/або 
тимчасові потужності -  кіоск, та належить фізичній особі -  підприємцю 
Валаіду Сухаілу, розташований за адресою: 21000, Вінницька область, м. 
Вінниця, вул. Соборна , 90.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Валаіда Сухаіла
3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів в 

частині діяльності закладів громадського харчування за категорією рухомі 
та/або тимчасові потужності кіоск* набирає чинності з моменту його вручення 
оператору ринку і оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного

області та діє протягом

Григорій СИДОРУК
(ініціали, прізвище)

виконання отримав. 

Керівник або уповноважена особа
оператора ринку ______________________  _____________________________

(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'єкт)' господарювання Рішення отримано 
« _____ » _______________________20____року.


