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Я, головний державний інспектор Вінницької області -  Сндорук 
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 20 грудня 2018 року № 000047, припис про 
усунення порушень Закону від 20 грудня 2018 р. № 000024, акт від 
30 січня 2019 року № 000008, щодо Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Жмеринський завод по виробництву товарів 
народного господарства»
адреса розташування потужності: 23100, Вінницька область,
Жмеринський район, м. Жмеринка, вул. Одеська, 79
місце проживання: 23100, Вінницька область. Жмеринський район,
м. Жмеринка, вул. Одеська, 79
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31163770,

встановив, що потужність не підтримується в чистоті та у  робочому 
стані: потужність не етапована, не сконструйована та не розміщена так, 
що забезпечуються її належне утримання, чищення та/або дезінфекція, 
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; потужність не 
забезпечено належним природним та/або штучним освітленням приміщення, 
необхідним для виробництва та/або зберігання харчових продуктів; підлога 
не мас достатньої дренажної системи, конструкція якої запобігає ризику 
забруднення; для стін та підлоги приміщень не використовуються 
непроникаючі, непоглинаючі, нетоксичні та придатні до миття матеріаіи
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або інші матеріали, які забезпечують можливість дотримання належного 
рівня гігієнічних вимог до харчових продуктів, включаючи захист від 
забруднення, під час операцій із харчовими продуктами та між такими 
операціями; стеля (або у  разі її відсутності внутрішня поверхня даху) та 
верхні кріплення не побудовані так, щоб запобігати накопиченню бруду, 
утворенню небажаної плісняви і відпаданню часток конструкції, зменшує 
конденсат; вікна та інші отвори не побудовані так, щоб запобігати 
накопиченню бруду; поверхня дверей не гладка, двері не чистяться та не 
дезинфікуються; усі поверхні (включаючи поверхню обладнання), що 
контактують з харчовими продуктами не утримуються у  непошкодженому 
стані, не чистяться, не дезинфікуються; відсутні приміщення для чищення, 
дезінфекції і зберігання робочих інструментів та обладнання; обладнання 
та інвентар не чистяться та не дезінфікуються; обладнання та інвентар 
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; обладнання не каліброване 
відповідно до законодавства; відповідні положення законодавства щодо 
зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших відходів не дотримано 
та/або договори щодо їх утилізації (знищення) відсутні; постачання води 
питної на потужностях у  кількості, яка відповідає розміру та типу 
потужності не забезпечено; не надано документацію про те, що на 
потужності допускається персонал, який не має протипоказань щодо 
поводження з харчовими продуктами та пройшов у  цьому оператора ринку 
навчання з питань гігієни персоналу, що підтверджено відповідними 
записами операторами ринку; не надано документацію про те, що персона7 
потужностей періодично проходить навчання щодо гігієнічних вимог до 
виробництва та обігу харчових продуктів у  цього оператора ринку; 
періодичність такого навчання встановлено самим оператором ринку; 
харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва, переробки та/або обігу,

таке виробництво та/або обіг харчових продуктів становить загрозу 
для життя та/або здоров'я людини.

Керуючись: п. 4 ч. 4 ст. 11 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 дію експлуатаційного дозволу оператора ринку 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський завод по 
виробництву товарів народного господарства», яке розташоване за 
адресою: 23100 Вінницька область, Жмеринський район, м. Жмеринка, 
вул. Одеська, 79.



2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на директора 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський завод по 
виробництву товарів народного господарства» Деренька Віктора
Євгенійовича.

3. Рішення про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський завод по 
виробництву товарів народного господарства» набирає чинності з 
моменту його вручення директору Деренько Віктору Євгенійовичу і 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Головний дер 
Вінницької о Г.П. Сидорук

(ініціали, прізвище)

1*рзіоб*У
З цим Ріше^ГйЬі^знаиомився і один примірник для виконання

отримав.

« ____»_________________ 20____ року

Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку ______________

прізвище)
(підпис) (ініціали.

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.


