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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

М. ВІННИЦЯ №

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 
14 червня 2019 року № 000098, припис про усунення порушень закону від 
14 червня 2019 р. №000056, щодо
Фізичної особи-підприємця Максімової Зінаїди Петрівни
адреса розташування потужності: 23027, Вінницька область, Барський район, с. 
Терешки, вулиця Покровська, 79, заклад громадського харчування 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2683605021, 
встановив,
записи про заходи, які вживаються для управління небезпечними факторами наявні, не ведуться; 
не надано доказів щодо результатів досліджень зразків, отриманих від тварин, або інших зразків; 
потужність не підтримується в чистоті та у робочому стані;
потужність не спланована, сконструйована та 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; 
на потужності (кухня) відсутня належна природна та механічна вентиляція;
стіни та підлога (приміщення кухні) не забезпечує можливість дотримання належного рівня 
гігієнічних вимог до харчових продуктів, брудні, із залишками жиру; 
поверхня стелі не гладенька та брудна;
вікна, що відкриваються назовні не обладнані сіткою від комах; 
поверхня дверей брудна та у разі потреби не дезінфікується;
обладнання та інвентар брудний та не маркований, у разі потреби не дезінфікується, так як 
відсутній деззасіб;
обладнання та інвентар виготовлені з недозволених матеріалів та утримуються у неналежному 
стані та умовах;
Обладнання та інвентар розміщені так, що не дають можливість чищення обладнання та 
навколишньої території;
харчові відходи з приміщення, де є харчові продукти, не видаляються якомога швидше; 
харчові відходи розмішуються у відкритих картонних коробах;
не надано доказів, щодо зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших відходів згідно



законодавства (договора);
не надано доказів, що вода, яка використовується на потужності питна;
не надано доказів, що вода, яка використовується у виробництві харчових продуктів(у 
технологічному процесі та /або є інгредієнтом) -  відповідає встановленим вимогам до води 
питної;
відсутні підтверджуючі дані, що персонал потужності не має протипоказань щодо поводження з 
харчовими продуктами;
не надано доказів, що персонал потужностей періодично проходить навчання щодо гігієнічних
вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку;
харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва (в
холодильних та морозильних камерах порушені маркування, правила товарного сусідства
продуктів, відсутній прибиральний інвентар, продукти знаходяться на підлозі;
не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами;
температурний режим, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, 
не дотримується (відсутні контрольні термометри, та не ведуться відповідні записи), відсутні 
технологічні картки приготування страв, 
відсутні миючі та дезінфікуючі засоби,

таке виробництво та обіг харчових продуктів 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 кафе - закладу громадського харчування що належить фізичній 
особі-підприємцю Максімовій Зінаїді Петрівні та розташоване за 
адресою: 23027, Вінницька область, Барський район, с. Терешки, вулиця 
Покровська, 79.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на ФОП 
Максімову Зінаїду Петрівну.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів 
в частині діяльності кафе - закладу громадського харчування набирає 
чинності з моменту його вручення ФОП Максімовій Зінаїді Петрівні і 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє протягом 10 робочих

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.




