
ш
ДЕРЖ АВНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР

вул. Максимовича, 19. м. Вінниця, 21036. тел. (0432) 65-88-00. факс (0432) 57-03-01 
web: www.vingudnss.gov.ua. e-mail: info@vini!udpss.gov.ua. код СДРПОУ 40310643

Головний державний інспектор Вінницької області -  Сидорук Григорій 
Павлович,
р о з г л я 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: інформаційний лист ДУ «ВОЛЦ МОЗ 
України» від 03.06.2019 року вих. №  06-13/692, акт перевірки від 04.06.2019 року 
№  44, припис про усунення порушень закону від 4 червня 2019 року №  22, щодо 
Фізичної особи-підприсмця Грициш еної Н еони и Степанівни 
адреса розташування потужності: 24240, Вінницька область, Томаиіпільський район. 
смт. Вапнярка, вул. Незалежності, буд. 133, заклад громадського харчування 
«Світанок». Реєстраційний номер потужності г-иА-02-20-103.
місце проживання: 24240. Вінницька область,Томаиіпільський район,
смт. Вапнярка, вул. Ко тузова, буд. ЗО, кв. 10,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2174107980, 

встановив,
/. На потужності не ведуться і не зберігаються записи про заходи, які 
вживаються для управління небезпечними факторами, відсутні записи про 
надходження харчових продуктів.
2. Потужність не підтримується в чистоті.
3. 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 температурних режимів.
4. Стіни та підлога у  відділі зберігання продуктів харчування не обличковані 
непроникаючими. непоглипаючими, нетоксичними та придатними до миття 
матеріалами.
5. На потужності відсутні приміщення для чищення, дезінфекції і зберіга)шя 
робочих інструментів та обладнання.

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

м. Вінниця

http://www.vingudnss.gov.ua


6. Транспортний засіб утримується у  неналежному стані, що не забезпечує захист 
харчових продуктів від забруднення. Використовується для перевезення харчових 
та нехарчових продуктів без розділення. що уможливлює їх забруднення. Не 
проводиться результативне очищення зазначеного транспортного засобу перед 
кожним наступним завантаженням. Необладнано транспортний засіб 
холодильним обладнанням з термометром та не ведеться контроль 
температури их реж іаі ів.
7. Частина обладнання та інвентаря брудні та не продезінфіковані.
8. Обладнання та інвентар не утримуються у  належному стані та умовах, що 
зменшують ризик забруднення та дають змогу проводити їх чищення та 
дезінфекцію.
9. Ємність для зберігання та накопичення харчових відходів не промаркована. не 
укладені договори щодо їх утилізації.
10. 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.
11. На потужності допускається персонал, який не мас 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.
12. Персона7 потужності не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до 
виробництва та обігу харчових продуктів у  цього оператора ринку'.
13. Частина продукції та інгредієнтів, які зберігаються на потужності, не 
утримуються в умовах, що запобігають їх псуванню та не забезпечують захист 
від забруднення.
14. Частина харчових продуктів не захищена від будь-якого забруднення на всіх 
стадіях виробництва, переробки та/або обігу.
15. На частину продуктів харчування (м'ясо світне, сир кисломолочний, сметана) 
відсутні документи, які підтверджують безпечність та якість харчових 
продуктів.
16. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами.
17. 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 в частині 
діяльності - закладу громадського харчування «Світанок», що належить фізичній 
особі-підприємцю Грииишеніи Н еонілі Степанівні та розташоване за адресою: 
24240, Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. 
Незалежності, буд. 133. Реєстраційний номер потужності г-иА-02-20-103.
2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на ФОП Грицишену 
Н еонііу Степанівну.



3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів в 
частині діяльності - закладу громадського харчування «Світанок» набирає чинності 
з моменту його вручення ФОП Грииишеніи Неонші Степанівні і оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області та діє протягом 10 робочих днів.

Г оловн 
Вінн

(ініц іали,

имірник для виконання отримав.

Kepi вниЕЧБ & з а й &юважена особа 
оператора ринку 
Рішення в ід«  » 20 року № надіслано

(найменування суб ’єкта господарювання)

рекомендованим листом від « ______ »______________
квитанція від « »

20 року №
20 року №

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____ » ________________________ 20___ року.


