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Я, 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: акт перевірки від 
5 серпня 2019 року № 93, припис про усунення порушень закону від 
5 серпня 2019 р. № 48, щодо
Фізичної особи - підприємця Швеця Віктора Васгиьвича
адреса розташування потужності: 23800, Вінницька область, Геплицький район, 
емт Теплик. вул. Стуса, б/и, заклад роздрібної торгівлі харчовими продуктами 
г-иА-02-18-162

встановив: в порушення вимог Закону України « Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» записи про заходи, які вживаються для 
управління небезпечними факторами відсутні, не ведуться та не зберігаються 
протягом трьох місяців після закінчення кінцевої дати продажу харчового продукту 
нанесеної на маркуванні, в магазині відсутні будь-які записи щодо походження 
харчових продуктів, проведення санітарно-гігієнічних та інших заходів; приміщення 
потужності не підтримуються в чистоті та у робочому стані; потужність не 
спланована, не сконструйована та не розміщена так, щоб забезпечити її належне 
утримання, чищення та/або дезінфекцію, запобігання або мінімізацію будь-якого 
забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних 
вимог, у тому числі заходів боротьби із шкідниками, запобігання накопиченню 
бруду, контакту з токсичними речовинами та матеріалами, забрудненню харчових 
продуктів, підтримання необхідних температурних режимів (в приміщенні магазину 
розміщено значна кількість обладнання, продуктів поза межами прилавків та 
торгівельних конструкцій); температурний режим, який унеможливлює
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розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується (в 
приміщені підвищена температура до +  27°С, частина продуктів повинна 
зберігатися при значно нижчій температурі). Такий режим переривається; первинна 
продукція, яка зберігається на потужності, не утримується в умовах, що запобігають 
її псуванню та забезпечують захист від забруднення (неналежний санітарно- 
гігієнічний стан приміщення, холодильного обладнання, інвентаря, порушується 
товарне сусідство харчових продуктів, які розміщені в морозильних камерах); 
небезпечні та неїстівні речовини (миючі засоби), не зберігаються в окремих 
безпечних контейнерах; хімічні засоби, які застосовуються з метою запобігання 
корозії обладнання не використовуються відповідно до належної виробничої 
практики (недостатня кількість засобів - миючих та дезінфікуючих, відсутні 
методичні рекомендації, інструкції щодо їх використання); обладнання та інвентар 
не чисті та не продезінфіковані, відсутні дезінфекційні засоби. Обладнання га 
інвентар не утримуються у належному стані та умовах, що зменшують ризик 
забруднення та дають змогу проводити їх чищення та дезінфекцію; обладнання 
(ваги) не каліброване відповідно до законодавства; не забезпечено постачання води 
питної на потужність у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності: 
відсутні дані щодо відповідності води, що використовується у технологічному 
процесі вимогам, установленим до води питної; на потужності допускається 
персонал, щодо якого немає даних про відсутність протипоказань щодо поводження 
з харчовими продуктами (персонал не пройшов профілактичного медичного огляду) 
га не пройшов у цього оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу, 
підтверджуючі записи відсутні, періодичність такого навчання не встановлено 
самим оператором ринку, 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»,

1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів частині 
діяльності закладу роздрібної торгівлі харчовими продуктами (магазин), що 
належить фізичній особі -  підприємцю Швецю Віктору Васильович} 
г-иА-02-18-162, розташований за адресою: 23800, Вінницька область. 
Теплицький район, смт Теплик, вул. Стуса, б/н.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Швеця 
Віктора Васильовича.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів 
в частині діяльності закладу роздрібної торгівлі харчовими продуктами 
(магазин) набирає чинності з моменту його вручення оператору ринку і

на офіційному веб-сайті Головного управління

Вирішив:

Гс
Ві

ивслужби у Вінницькій області та діє протягом 
в.

інспектор



З цим Рішенням ознайомився і один примірник для виконання отримав.
« ____ »___________________20_____року
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.


