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РІШЕННЯ

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 
01 лютого 2019 року № 000013, припис про усунення порушень закону від 
01 лютого 2019 р. № 000008, щодо
Фізичної особи-підприємця Камінської Вікторії Володимирівни
адреса розташування потужності: 23000, Вінницька обл., Барський район, м.Бар, 
вул. Врублевського, буд. З 7, заклад громадського харчування . 
місце проживання: 23007, Вінницька обл., м. Бар, вул. Стельмаха, буд. 12, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3557209044,

встановив  ̂що потужність не підтримується в чистоті та у  робочому стані; 
підлога має дренажну систему але вона не функціонує;, стіни в приміщенні не 
забезпечують можливість дотримання, належного рівня гігієнічних вимог до 
харчових продуктів, включаючи захист від забруднення, під час технологічних 
процесів із харчовими продуктами; поверхня стелі не відповідає гігієнічним вимогам 
до приміщення, де обробляються або переробляються харчові продукти; стеля в 
тріщинах, відмічається часткове відпадання шпаклівки; поверхня дверей брудна; на 
потужності інвентар, ємності для сировини знаходяться в незадовільному 
санітарному стані (брудний), у  разі потреби не дезінфікується; обладнання та 
інвентар утримуються у  неналежному стані та умовах; ємності, розноси, посуд -  
брудні, зберігається один в одному, мають специфічний запах; прибиральний 
інвентар не маркований; не надано доказів щодо зберігання і утилізації (знищення) 
харчових та інших відходів; не надано доказів, що персонал потужності не має 
протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами (персоналом не 
пройдений медичний огляд); відсутні підтверджуючі дані про проведення

про тимчасове припинення виробництва та 
обігу харчових продуктів
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оператором ринку навчання з персоналом щодо гігієнічних вимог до виробництва та 
обігу харчових продуктів; харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення 
на всіх стадіях обігу; використовуються ємності, розноси, які знаходяться в 
незадовільному стані; відсутні засоби для підтримання належної особистої гігієни, 
відсутні миючі, дезінфікуючі засоби, паперові рушники та антисептик для рук; в 
холодильних та морозильних камерах харчові продукти не марковані, зберігаються 
хаотично з порушенням товарного сусідства; на потужності не проводиться 
боротьба із гризунами; температурний режим холодильних та морозильних камер, 
який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів не 
дотримується; не відділене та не промарковане місце для миючих та дезінфікуючих 
засобі, таке виробництво та/або обіг харчових продуктів становить загрозу для 
життя та/або 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/або обіг харчових продуктів та/або 

кормів в частині діяльності кафе - закладу громадського харчування що 
належить фізичній особі-підприємцю Камінській Вікторії 
Володимирівні та розташоване за адресою: 23000, Вінницька обл., 
Барський район, м. Бар, вул. Врублевського, буд. 37.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на ФОП 
Камінську Вікторію Володимирівну.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обіг харчових 
продуктів в частині діяльності кафе - закладу громадського харчування 
набирає чинності з моменту його вручення ФОП Камінській Вікторії 
Володимирівні і оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє до 15 
лютого 2019 року.

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано
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20____року

Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку _________

Рішення від «____»
(підпис)

20_____року №
(ініціали, прізвище)

надіслано

(найменування суб’єкта господарювання)

рекомендованим листом від « 
квитанція від « _____» ______

» ___________20____ року №
20____року № _______ .

« » 20___року.


