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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

27.01 .2020 РОКУ 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 
24 січня 2020 року № 20 ш;одо
Фізичної особи - підприємця Кирилюка Романа Дмитровича 
адреса розташування потужності: 21000, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Миколи Оводова, 18 заклад громадського харчування — стаціонарна 
потужність; кафе «Анчоусна від Чорноморця»

встановив: в порушення вимог Закону України « Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» вимоги до обігу об'єктів санітарних 
заходів не дотримуються; харчові відходи розмішуються у відкритій ємкості по всі 
території кухні; не створені умови для миття кухонного посуду та інвентаря; 
система простежуваності не ведеться, відсутні журнали реєстрації вхідної продукції; 
на кухні кафе не обладнано овочевий цех для зберігання та миття необроблених 
сирих овочів; обладнання, інвентар та внутрішньоцехова тара не упорядкована, не 
промакована, дезинфекція не проводиться за відсутності деззасобу; відсутні 
дослідження води що використовується в технологічному процесі; виявлено 
продукти -  заготовки для приготування страв, термін придатності яких закінчився 
(соус власного виробництва, та кондитерські вироби); особові медичні книжки 
персоналу не надані. Навчання з гігієни не проводилось, персонал має низький
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рівень знань; продукти не захищені від забруднення оскільки спостерігається 
перехрещення потоків готової та сирої продукції; дезинсекції та дератизації не 
проводиться, не надано відповідних договорів та актів виконаних робіт по її 
проведеню; рибна продукція розморожується у ванні для розморожування, та на 
сусідньому столі біля ванни, навалом, має місце контакту з чистим посудом який 
розміщений на тому ж столі; температурний режим при зберігані мідій охолоджених 
не дотримується, зберігання відбувається на вітрині без холодильного обладнання; 
вимоги щодо зберігання та реалізації риби не дотримуються; постійно діючі 
процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та 
контролю у критичних точках, не розроблено. Таке виробництво та обіг харчових 
продуктів становить загрозу для життя та здоровая 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 кафе «Анчоусна від 
Чорноморця» (стаціонарної потужністі), та належить фізичній особі -  
підприємцю Кирилюку Роману Дмитровичу, розташоване за адресою: 
21000, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 18.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Кирилюка 
Романа Дмитровича

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів 
в частині діяльності закладу громадського харчування кафе «Анчоусна від 
Чорноморця» (стаціонарної потужністі) набирає чинності з моменту його 
вручення оператору ринку і оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Головного утазйяіішя Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє
ПРОТЯГОМуЗ ^ ^ ї б б і ^ ^ ^ И і І В .

Г оловний дер 
Вінницької об

«
з цим Рі
»

Керівник або уповн 
оператора ринку

Рішення від «

Григорій СИДОРУК
(ініціали, прізвище)

имірник для виконання отримав.

(ініціали, прізвище)

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.


