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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

12.02.2020 року м. Вінниця № /ОЗ/O -f

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 
12 лютого 2020 року № 48, припис про усуненая порушень закону 182/42.2/20
12.02.2020 року, щодо ф

Фізичної особи - підприємця Боднара Віктора Річардовича | !
адреса розташування потужності: 21000, Вінницька область м. Вінниця, 
вул. Сонячна, 2-А, заклад громадського харчування — стаціонарна 

потужність; кафе «Золоте руно»
* ■ ; і і ІИ ;;;

встановив: порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» не розроблено системи або процедури, 
для забезпечення простежуваності (за принципом «крок назад»), не забезпечено 
зберігання такої інформації протягом шести місяців після закінчення кінцевої дати 
продажу харчового продукту, нанесеної на. маркуванні; не Представлено 
документальних доказів, про те що харчові продукти отримуються з Потужностей, 
що пройшли державну реєстрацію або отримали експлуатаційний дозвіл. Обіг' 
об’єктів санітарних заходів не дотримується в повній мірі в частині дотримання
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належних гігієнічних вимог. Не представл ені.ісу прові дн і документи на харчові 
продукти (товаро -  транспортні накладні, декларації виробника, чеки, відсутнє 
маркування). Санітарний стан виробничого приміщення незадовільний: поточне 
вологе прибирання своєчасно не проводиться, по кутках на підлозі брудно. Не 
виділено, в достатній кількості прибирального інвентару, для окремого прибирання 
залу, санвузлів, гарячого цеху, миючного відділення тощо, а той що наявний -  не 
промаркований, зберігається невпорядковано. Потужність спланована з порушенням 
вимог технологічного процесу -  існує істотний ризик перехресного забруднення; Не 
здійснюється контроль за рухом потоків: сировини та готової продукції, 
пакувальних матеріалів, видаленням сміття, рух персоналу, відвідувачів та 
надходження харчових продуктів здійснюється'; через одні двері, що може нести 
ризики забруднення харчових продуктів. У виробничому приміщені -  столи, 
внутрішньоцехова тара, розробні дошки, інвентар, не закріплені за призначенням 
відповідно до маркування. В гарячому цеху зберігаються брудні овочі (картопля, 
морква, буряк). Відмічається невпорядковане зберігання сторонніх речей в 
миючному відділені в непрацюючій мийці зберігається брудний домашній одяг. 
Розробний інвентар для приготування страв брудний та з нальотом жиру, деякий 
пошкоджений іржею, з залишками їжі, дошки не зачищені, брудні^ залиплі, деякі з 
тріщинами. Внутрішньоцехова тара після миття зберігається навалом, з залишками 
води -  сушка не здійснюється. Окремо не обладнано овочевої, м’ясної та рибної 
дільниці. Миття овочів, м’ясної та рибної сировини, миття рук і здійснюється в 
гарячому цеху в двохсекційній миючій ванні. Дезрежим не дотримується відсутній 
деззасіб. Відсутні деззасоби для підтримання особистої гігієни. $В миючому 
відділенні крани -  брудні, з вапняним нальотом, деякі потребують ремонту. 
Каналізаційні труби, плафони брудні пластикова труба закріплена скотчом до стіни. 
Освітлювальний прилад (лампи) на стелі -  забрудненні пилом т  без захисного 
плафону. Фарбопокриття стелі частково відшаровується, що несе' ризик потрапити 
під час операцій з харчовими продуктами. .Металеві конструкції обладнання 
стелажів, столів, дверей з пошкодженою поверхнею, з слідами корозії, в деяких 
місцях фарбопокритя відшаровується. їх чищення та дезінфекція не здійснюються. 
В холодильних, морозильних камерах -  відсутні, калібровані (повірені}: прилади для 
вимірювання температури. Харчові відходи з виробничого приміщення' видаляються 
несвоєчасно. Баки наповненні сміттям, не забезпечені кришкою, не марковані. Не 
представлено договір на вивезення ТПБ.
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Таке виробництво та обіг харчових продуктів становить загрозу? для життя 
та здоров’я людини. -.І г г її

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: ■ /Ш | ;■ |'і
1. Тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів частині 

діяльності закладу громадського харчування кафе «Золоте р у н о »  (стаціонарної 
потужністі), що належить фізичній особі -  підприємцю І Боднару
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Віктору Річардовичу, розташоване за адресою:; 21000, Вінницька-область, м. 
Вінниця, вул. Сонячна, 2-А.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Боднара 
Віктора Річардовича | і І

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів 
в частині діяльності закладу громадського харчування кафе «Золоте руно» 
(стаціонарної потужністП набирає чинності з моменту його вручення оператору 
ринку і оприлюднення на офіційному, веб-сайті Головного^ управління 
Держпролспо ^ в с д у жби у Вінницькій області та діє протягом 10 робочих днів.
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