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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

04.09.2020 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, а саме: акт перевірки від 
02 вересня 2020 року № 5, припис про усунення порушень закону 590/35.2/20 
від 03 вересня 2020 року, щодо

Фізичної особи - підприємця Мазур Інни Анатоліївни
адреса розташування потужності: 24200, Вінницька область, Томашпільський 

район, с. Ракова, вул. Польова, 1

встановив: порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів», а саме: на потужності відсутній 
експлуатаційний дозвіл; на підприємстві відсутня система простежуваності; 
недотримуються вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів; харчові відходи з 
приміщення, де є харчові продукти, не видаляються якнайшвидше та розміщуються 
у не закритих контейнерах, сконструйованих так, що не забезпечується 
максимальний рівень захисту та їх дезінфекція; не дотримано відповідних положень 
законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших відходів, 
договір на вивіз відходів відсутній; неякісна та небезпечна продукція вилучається з 
обігу з порушенням законодавства; вимоги до нанесення та видалення позначки 
придатності не дотримується; проводиться забій тварин, які супроводжуються без 
ветеринарних документів, що засвідчують здоров'я тварин; здійснюється забій не 
ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
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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 в частині 

діяльності по забою сільськогосподарських тварин фізичної особи -  підприємця 
Мазур Інни Анатоліївни, адреса розташування потужності: 24200, Вінницька 
область, Томашпільський район, с. Ракова, вул. Польова, 1.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на 
Мазур Інну Анатоліївну.

3.Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів в 
частині діяльності по забою сільськогосподарських тварин фізичної
особи -  підприємця Мазур Інни Анатоліївни набирає чинності з моменту його 
вручення оператору ринку і оприлюднення на офіційному веб -  сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє протягом 10 
робочих днів.

мірник для виконання отримав.

Григорій СИДОРУК
(ініціали, прізвище)

Керівник або уповноважена особа

пш енн я ВІД « _______»ІД «  »

(підпис)

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.


