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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

1 д .07.2019 року м. Вінниця № Л ^ /р Л ______

Я, головний державний інспектор Вінницької області -  Олександр 
СОРОЧАН

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
2 липня 2019 року № 389, припис про усунення порушень закону від
2 липня 2019 р. № 134, щодо
Фізичної особи - підприємця Белоущенко Сергія Юрійовича
адреса розташування потужності: м. Вінниця, вул. Визволення, 8, діяльність 
закладу громадського харчування за категорією стаціонарна потужність 
(кафе-бар) «Road Sons».

встановив: в порушення вимог Закону України « Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» не проводяться заходи, які 
вживаються для управління небезпечними факторами. Записи та відповідна 
інформація в журналі обліку готової продукції протягом трьох місяців після 
закінчення кінцевої дати реалізації харчового продукту, нанесеної на маркуванні — 
не проводиться. Відсутня супровідна документація, яка засвідчує якість та безпеку 
харчових продуктів; поточне вологе прибирання не проводиться: виробничі 
приміщення в незадовільному санітарному стані: по кутках на стелі павутиння, 
підлога -  брудна, стелажі вкриті пилом, скло вікон та віконні рами мають тенденцію 
щодо накопичення бруду, розробні столи та інвентар -  брудні. Відсутні миючі і 
дезінфікуючі засоби, вікна не обладнані сіткою від комах; обладнання не 
каліброване; контейнера для збору ТПВ та харчових відходів не обладнані 
кришками. Харчові залишки своєчасно не видаляються з приміщення. Відсутній 
договір на вивезення та утилізацію ТПВ; відсутні результати лабораторного 
дослідження водопровідної води; не створені умови для миття та обробки сирих
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овочів; для контролю температурного режиму при зберіганні харчових продуктів в 
холодильному обладнанні відсутні повірені термометри; первинна продукція та всі 
інгредієнти, які зберігаються на потужностях, утримуються в умовах, що не 
запобігають їх псуванню та не забезпечують їх захист; не підтверджено 
відповідними записами проведення навчання з питань гігієни персоналу, а також 
навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів; 
відсутні угоди на проведення дератизаційних та дезінсекційних заходів, 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 частині 

діяльності закладу громадського харчування за категорією стаціонарна 
потужність (кафе-бар) «Road Sons», та належить фізичній особі -  підприємцю 
Белоущенко Сергія Юрійовича, розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. 
Визволення, 8.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Белоущенко 
Сергія Юрійовича

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів 
в частині діяльності закладу громадського харчування за категорією 
стаціонарна потужність (кафе-бар) «Road Sons» набирає чинності з моменту
його вручення оператору ринку і оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє 
протягом 10 робо*

Головний державний и
Вінницької області (|е ^ Олександр СОРОЧАН

(підпис) V (ініціали, прізвище)
З цим Рішеннял^Шійййом^ ^один примірник для виконання отримав.

« ____ »_______________зку
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.


