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РПОУ 40310643

РІШ ЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

Об~. с><Э' м. Вінниця №  ^4 з/а > /

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 ВСП Хмільницького 
місьрайвідділу лабораторних досліджень ДУ «ВОЛЦ МОЗ України» від 04.09.2019 р 
вих. №  9563/19, акт перевірки від 04.09.2019 року №  147, припис про усунення 
порушень закону від 04.09.2019 року №  69, щодо 
Ф ізично ї особи-підприсм ця Попель Валерія Анатолійовича
адреса розташування потужності: 22000, Вінницька область, м. Хмільник,
вул. Ш евченка, 25, заклад громадського харчування каф е «Берег»  Реєстраційний 
номер потужності: r-UA-02-23-752
місце проживання: 22300, Вінницька область, Л іт инський район, смт. Літин,
вул. Суворова,!
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2139209550, 

в стан о ви в ,
1. На потуж ності не ведуться і не зберігают ься записи про заходи, які 
вж иваються для управління небезпечними факторами.відсут ні записи про 
надходж ення харчових продуктів.__________________________________________________
2. Потуж ність не підтримується в чистоті.______________________________________
3.Потуж ність не спланована так. щ об забезпечити її належ не
утримання, чищення, дезінфекцію. та запобігання або м інімізація 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 реж имів.______________________
4. Потуж ність не м ас належ ну природну або механічну вентиляцію. Система  
вент иляції сконструйована так, що механічний потік повітря із забрудненої зони не 
потрапляє до чистої зони: безперешкодний доступ до фільтрів та інших частин, 
які необхідно чистити або замінювати, не забезпечено._____________________________
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5. Потуж ність не забезпечено належ ним природним та/або штучним освітленням  
приміщення, необхідним для виробництва та/або зберігання харчових продуктів.
6. Для підлоги приміщень не використовуються непроникаючі. непоглинаючі. 
нетоксичні та придат ні до митт я мат еріали або інші матеріали, як і забезпечують 
мож ливіст ь дотримання належ ного рівня гігієнічних вимог до харчових продуктів, 
включаючи захист від забруднення, під час операцій із харчовими продуктами та 
м іж  такими операціями.  ____
7. Вікна, що відкриваються назовні, не обладнані сіткою від комах, що легко 
знімається для чищення. Вікна, відкривання яких мож е призвести до забруднення, 
під час виробництва зачинені.______________________________________________________
8. Усі поверхні (включаючи поверхню обладнання), що контактують з харчовими  
продукт ами не утримуються у непошкодж еному стані, не чистяться, не 
дезінфікуються, не зроблені з гладких, нерж авіючих, нетоксичних, придатних до 
мит т я м ат еріаіів._______________________________  ____ ________
9. На потуж ності відсутні приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання 
робочих інструментів та обладнання.______________________________________________
10. Обладнання та інвентар не чисті та не продезінфіковані.____________________
11 .Обладнання т а інвентар не виготовлені з мат еріалів та не утримуються у 
належ ному стані т а умовах, що зменшують ризик забруднення та дають змогу 
проводити їх чищення т а дезінфекцію._____________________________________________
12. Обладнання т а інвентар не розміщ ені так, що є  мож ливість чищення 
обладнання та навколиш ньої території.____________________________________________
13. В ідсут нє калібрування обладнання відповідно до законодавства.________________
14. Н е забезпечене використання хімічних засобів з мет ою запобігання корозії 
обладнання та контейнерів такі засоби не використовуються відповідно до 
належ ної виробничої практики.____________________________________________________
15. Харчові відходи з приміщення, де є  харчові продукти не видаляються якомога 
швидше.___________________________________________________________________________
16. Харчові відходи не розміщ уються у закритих контейнерах, сконструйованих 
так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію.____________
17.Відповідні полож ення законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) 
харчових та інших відходів не витримується та/або договори щодо їх утилізації не 
укладені.___________________________________________________________________________
18. Харчові відходи не знищуються відповідно до вимог законодавства.____________
19. Постачання води пит ної на потуж ностях у кількості, яка відповідає розміру та 
т ипу потуж ності, не забезпечено.________________________________________________
20. Не встановлено чи вода, яка використовується у виробництві харчових 
продукт ів (у технологічному процесі та/або є  інгредієнтом), відповідає вимогам, 
установленим до води пит ної (відсутні будь-які дослідж ення).____________________
21. В ідсут нє підтвердж ення, лід, який конт актує з харчовими продуктами і мож е  
спричинити забруднення харчових продуктів. виготовлено з води питної або, якщо  
він використовується для охолодж ення продуктів рибальства, щодо яких не 
змінюється цілісність, -  з води чистої. Л ід виготовляється, утримується і 
зберігається в умовах, як і захищають його від забруднення.________________________
22. На  потуж ності допускається персонал, який не м ає
документального підтвердж ення відсутності протипоказань щодо
поводж ення з харчовими продуктами та пройшов у цього оператора 
ринку навчання з питань гігієни персоналу, що підтвердж ено відповідними 
записами оператора ринку._______________________________________________________



23. Персонал потуж ностей періодично не проходить навчання щодо гігієнічних  
вимог до виробництва та обігу харчових продукт ів у цього оператора ринку. 
Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку._________
24.Прийняття об 'єкт ів санітарних заходів (крім ж ивих тварин). що 
використовуються для виробництва харчових продуктів, після переробки яких  
отриманий харчовий продукт є  непридатним для спож ивання людиною, не 
здійснюється (заборонено)._________________________________________________________
25. Первинна продукція та всі інгредієнти. як і зберігаються на потуж ностях, не 
утримуються в умовах, що запобігають їх псуванню та забезпечуют ь захист від 
забруднення.____________________________________________
26. Харчові продукти не захищ ені від будь-якого забруднення на всіх стадіях
виробництва, переробки та/або обігу.____________________ . _______________
2 7. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами._______________
28. Не встановлено чи дотримується температурний реж им, який унемож ливлює 
розмнож ення мікроорганізмів, формування токсинів через відсітність приладів для 
вимірювання температури та будь-яких записів.___________________________________
29. Потуж ність не м ас належ них приміщень для окремого зберігання перероблених  
харчових продуктів та неперероблених. у тому числі м орозильні камери не 
достатнього розміру.______________________________________________________________
30. Розморож ування харчових продуктів не здійснюється так, щ об мінімізуват и  
ризик розмнож ення патогенних мікроорганізмів або формування токсинів у
харчових продуктах.________________________________________________________________
Під час розморож ування харчові продукти не утримуються при температурі, яка
не спричиняє ризик здоров 'ю спож ивача.___________________________________________
Після розморож ування харчові продукти утримуються  у спосіб, що м інім ізує ризик  
розмнож ення патогенних мікроорганізмів або формування токсинів._______________
31. Небезпечні та/або неїстівні речовини, включаючи корми для тварин не 
маркуються та не зберігаються в окремих безпечних контейнерах._________________
32. Матеріали, як і використовуються для пакування, включаючи первинне пакування  
є  дж ерелом забруднення.___________________________________________________________
33.М ат еріаіи для первинного пакування не зберігаються  у спосіб, який  
унемож ливлює їх забруднення.______________________________________________________
34. Пакування, включаючи первинне, не здійснюється у спосіб, що унемож ливлює  
забруднення продуктів та забезпечує цілісність упаковки._________________________
35. М атеріали для пакування що використовуються повторно для цього не 
призначені (одноразові пакетики в т.ч. від хліба, пластикові коробочки від 
майонезу, тощо).___________________________________________________________________

Зазначені невідповідності становить загрозу для життя та здоров’я людини. 
К ерую чись: 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»,

Виріш ив:
1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів в частині 
діяльності закладу громадського харчування -  кафе «Берег» (номер потужності 
г-ЦА-02-23-752). що належить фізичній особі-підприємцю П о п ель  В алерію  
А нат олійовичу  та розташоване за адресою: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, 
вул. Шевченка, 25,



2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Ф О П  П опель  
В алер ія  А нат олійовича
3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів в 

частині діяльності - закладу громадського харчування набирає чинності з моменту 
його вручення Ф О П  П опель В алерію  А нат олійовичу  і оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області та діє протягом 10 робочих днів.

пектор
Г.П. Сидорук

(ініціали, прізвище)

З П \С Ь .У И  1 V /  -ГГцим Р Щ сн ля-^^ж аи о м и вся  і один примірник для виконання отримав.

« _____ »____________________ 20____ року

Керівник або уповноважена особа 
оператора р и н к у _______________________ __________________________________

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.


