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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 
15 лютого 2019 року № 265, припис про усунення порушень закону від 
15 лютого 2019 р. № 3, щодо 
СТ «Кооператор» кафе «Молодіжне»
адреса розташування потужності: 22500, Вінницька обл., Липовецький район, 
м.Липовець, вул. 40 років Перемоги, б. 1, заклад громадського харчування .

встановив: в порушенні вимог Закону України « Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» потужність не підтримується в чистоті 
та робочому стані; записи, які засвідчують безпечність і якість харчових продуктів 
(товаро-транспортні накладні та декларації виробника, технологічна документація) 
не ведуться та не зберігаються протягом трьох місяців після закінчення кінцевої 
дати продажу харчового продукту згідно маркування; стіни та підлога харчоблоку 
потребують ремонту, не придатні до миття, в приміщенні харчоблоку знаходиться 
твердопаливний котел та плита на твердому паливі, подача дров також здійснюється 
через харчоблок, що не забезпечує можливість дотримання належного рівня 
гігієнічних вимог до харчових продуктів, включаючи захист від забруднення під час 
технологічних процесів з харчовими продуктами; вода, що використовується у 
виробництві харчових продуктів (у технологічному процесі та/або є інгредієнтом), 
не відповідає вимогам, установленим до води питної, експертні висновки 
дослідження води відсутні; також відсутні медичні книжки у персоналу оператора
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потужності з відмітками про проходження медичного огляду та знанням 
санмінімуму; первинна продукція та інгредієнти які зберігаються на потужності, не 
мають належного маркування, холодильники і морозильні камери забруднені, 
температурний режим, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, 
формування токсинів, не дотримується, відсутні прилади контролю температури 
холодильників і відповідні записи; розморожування харчових продуктів 
здійснюється при кімнатні температурі у ємкості на підлозі, іцо є недопустимим; 
поверхня стелі харчоблоку не є гладкою, що сприяє накопиченню бруду та 
утворення плісняви; вікно харчоблоку під час виробництва не зачинене, брудне; 
поверхня дверей харчоблоку пошкоджена, що не дає можливості дезінфекції; всі 
виробничі поверхні харчоблоку (включаючи поверхню обладнання), що 
контактують з харчовими продуктами, утримуються у пошкодженому стані, що 
унеможливлює їх якісне очищення, та у разі потреби дезінфекцію, поверхні зроблені 
з матеріалів не придатних для миття, що становить загрозу для здоров'я та життя 
людей; приміщення для зберігання робочих інструментів та обладнання, не 
забезпечене гарячою та холодною водою; маркування прибирального інвентарю 
відсутнє, місце для його зберігання не відповідає гігієнічним вимогам; розміщення 
обладнання та інвентарю уможливлює прибирання як обладнання та і приміщення; 
прилади не відкалібровані відповідно до законодавства; харчові відходи 
зберігаються у відкритих контейнерах, відсутнє тверде покриття і огорожа, що не 
забезпечує максимальний рівень захисту та дезінфекцію, територія господарського 
двору знаходиться у незадовільному стані; неукладені угоди на знищення твердих та 
рідких побутових відходів; не ведеться результативна боротьба із шкідниками і 
гризунами, 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 СТ «Кооператив» кафе «Молодіжне» - закладу 
громадського харчування, відповідальна особа - бухгалтер Турбовець 
Тамара Антонівна, розташоване за адресою: 22500, Вінницька область, 
Липовецький район, м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 1.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Турбовець 
Тамару Антонівну.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обіг харчових 
продуктів в частині діяльності СТ «Кооператив» кафе «Молодіжне» - закладу 
громадського харчування набирає чинності з моменту його вручення 
оператору ринку і оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє до 1 березня



З цим Рішенням ознайомився і один примірник для виконання отримав.
« ____»__________________ 20____ року
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'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____» _____________________ 20___ року.


