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Головний державний інспектор Вінницької області -  Сидорук Григорій 
Павлович,
п р и л и 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: лист ДУ «Вінницький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» відокремлений структурний підрозділ 
Гайсинський районний відділ лабораторних досліджень від 15.04.2019 №  310, акт 
перевірки від 16 квітня 2019 року №  0068, припис про усунення порушень закону 
від 16 квітня 2019 р. №  0039, щодо 
Фізичної особн-підприємця І  щук Ніни Станіславівни
адреса розташування потужності: 23700, Вінницька обл., м.Гайсин, вул. Гагаріна, 
буд. 19. заклад громадського харчування «LUXOR». 
місце проживання: 23700. Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Гагаріна, 19, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2303904603,

встановив, потужність не підтримується в чистоті; на потужності не ведуться і не 
зберігаються записи. що свідчать про заходи щодо управління небезпечними факторами, 
відсутні записи про надходження харчових продуктів; потужність не спланована так, 
щоб забезпечити її належне
утримання, чищення, дезінфекцію, та 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 температурніа режимів; потужність недостатньо забезпечено штучним 
освітленням, необхідним для виробництва та зберігання харчових продуктів; природне 
освітлення відсутнє; стеля та верхні кріплення побудовані так, що унеможливлює 
запобіганню накопичення бруду, утворенню небажаної плісняви і відпаданню часток 
конструкції, не зменшує конденсат; на поверхнях що контактують з харчовими 
продуктами є пошкодження, деякі столи зроблено із матеріалів, які покріпись корозією; 
на потужності відсутні приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання робочих 
інструментів та обладнання: обладнання та інвентар брудні та не продезінфіковані; 
обладнання та інвентар не утримуються у  належному стані та умовах, що зменшують 
ризик забруднення та дають змогу проводити їх чищення та дезінфекцію; обладнання та
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інвентар не розміщені так, що с можливість чищення обладнання та навколишньої 
території; обладнання не каліброване відповідно до вимог законодавства; харчові відходи 
розміщуються у  відкритих ємкостях; на потужності не дотримуються вимоги 
законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших відходів. Не 
надано договори щодо їх утилізації (знищення); харчові відходи не знищуються відповідно 
до вимог законодавства; вода, що використовується у  виробництві харчових продуктів (у 
технологічному процесі та/або є інгредієнтом), не відповідає вимогам, установленим до 
води питної. Підтверджуючі документи про придатність води не надано; на потужності 
допускається персонал. який не має документального підтвердження відсутності 
протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов у  цього 
оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу. що підтверджено відповідними 
записами оператора ринку; персонал потужностей не проходить навчання щодо 
гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у  цього оператора ринку; 
продукція та всі інгредієнти які зберігаються на потужності, не утримуються в умовах, 
що запобігають їх псуванню та забезпечують захист від забруднення: харчові продукти 
не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або 
обігу; не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами; температурний 
режим, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не 
дотримується і не контролюється. Зазначені невідповідності 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»,
Вирішив:
1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів та кормів в 
частині діяльності - закладу громадського харчування «LUXOR», що належить 
фізичній особі-підприємцю Іщ ук Н іні Ст апіславівні та розташоване за адресою: 
23700, Вінницька обл., м.Гайсин, вул. Гагаріна, буд. 19
2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на ФОП І  щук Ніну 
Ст аніславівну.
3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів в 
частині діяльності - закладу громадського харчування «LUXOR»  набирає чинності з 
моменту його вручення ФОП Іщ ук Н ін і Стапіславівні і оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій

Г.П.Сидорук
(ін іц іали , пр ізвищ е) 

отримав.

(п ід п и с) (ін іц іали , пр ізвищ е)

Рішення від «____ » __________________ 20______ року № ________ надіслано

(н ай м енуван ня су б 'єк та  господарю ванн я)

рекомендованим листом від « _____ »_____________________ 20_____ року № ________
квитанція від « _____ » ______________________ 20_____року № ________ .
Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____ » _______________________ 20____року.

області та діє до 02 травня 2019 року.

інспектор

Керів 
оператора
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_____ 20

оважена особа

підпис)

ірник для виконання


