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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва 

та обігу харчових продуктів

м. Вінниця № //$ 07̂

Я , головний державний інспектор Вінницької області -  Сорочан Олександр 
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 березня 2019 року № 476, припис про усунення порушень закону 
від 21 березня 2019 року № 6 щодо
фізичної особи -  підприємця Ханас Валентини Дмитрівни,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2436004761,
адреса розташування потужності: 22500, Вінницька область, Липовецький район,
м. Липовець, вул. Липківського, 32 (кіоск з роздрібної торгівлі харчовими
продуктами)

встановив, що потужність не утримується в чистоті та у належному стані; захист 
від шкідників та гризунів не забезпечено; потужність не обладнано засобами для 
підтримання належної особистої гігієни; поверхні, що контактують з харчовими 
продуктами, утримуються у неналежному стані, зроблені з матеріалів, що 
непридатні для миття та дезінфекції; потужність не забезпечена питною водою; не 
виділено та не промарковане місце для зберігання миючих та дезінфікуючих засобів; 
обладнання та інвентар брудні, утримуються у неналежному стані, розміщені так, 
що унеможливлює чищення обладнання та приміщення; холодильне обладнання 
необладнане термометрами, не ведеться контроль температурних режимів 
зберігання харчових продуктів; температурний режим, який унеможливлює 
розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується; харчові 
відходи з приміщення, де є харчові продукти, не видаляються якомога швидше; 
відсутні закриті контейнери для розміщення харчових відходів; матеріали для 
первинного пакування зберігаються у спосіб, що може призвести до забруднення
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харчових продуктів; пакування (включно із первинним пакуванням), здійснюється у 
спосіб, що призводить до забруднення харчових продуктів; не надано доказів, що 
персонал потужності не має протипоказань щодо поводження з харчовими 
продуктами (персоналом не пройдений медичний огляд); відсутні супровідні 
документи на харчові продукти; харчові продукти розміщено так, що є ризик їх 
забруднення; первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужності, 
утримуються в умовах, що не запобігають їх псуванню та не забезпечують захист 
від забруднення, 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 в частині 
діяльності кіоску з роздрібної торгівлі харчовими продуктами, що належить 
фізичній особі - підприємцю Ханас Валентині Дмитрівні, який знаходиться за 
адресою: 22500, Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. 
Липківського, 32.
2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на фізичну особу - 
підприємця Ханас Валентину Дмитрівну.
3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів 
в частині діяльності кіоску з роздрібної торгівлі харчовими продуктами, що 
належить фізичній особі - підприємцю Ханас Валентині Дмитрівні, який 
знаходиться за адресою: 22500, Вінницька область, Липовецький район, 
м. Липовець, вул. Липківського, 32 набирає чинності з моменту його вручення 
фізичній особі - підприємцю Ханас Валентині Дмитрівні і оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області та діє до 02 квітня 2019 року.

__ О.П.Сорочан
(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'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____» _____________________ 20___ року.

Г оловний державний 
Вінницької області

З цим Рішення:
« »

ОДИН примірник ДЛ; 
року




