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РІШЕННЯ 
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

31.08.2020 року м. Вінниця № j 0  /0 Л

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 
інспектування від 31 серпня 2020р. № 471, припис про усунення порушень 
закону від 31 серпня 2020р. № 585/42.2/20, щодо
Фізичної особи - підприємця Морозовської Світлани Вікторівни адреса 
розташування потужності: 21034,, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Чехова, 45-А, ресторан «Меррі клаб»,

встановив: в порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» не розроблено процедури, для 
забезпечення простежуваності (за принципом «крок назад»), представлені записи та 
документи не дають змогу відстежити постачальника харчових продуктів, не 
забезпечено зберігання такої інформації протягом шести місяців після закінчення 
кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні; не 
представлені супровідні документи на кожну партію сировини та харчових 
продуктів, товаро-транспортні накладні, декларації виробника, чеки, відсутнє 
маркування, не розроблено, не задокументовано процедуру відкликання та 
вилучення харчових продуктів; санітарно-технічний стан виробничих приміщень 
незадовільний, (на дільницях приймання продуктів та приготування холодних 
закусок стеля місцями пошкоджена, в павутинні, в деяких місцях частки конструкції 
відпадають та можуть потрапити у харчовий продукт під час технологічного 
процесу); вентиляційні отвори не закриті решітками; не визначені та не 
задокументовані процедури та способи прибирання, миття і дезінфекції приміщень, 
обладнання інвентарю тощо; відсутній промаркований інвентар для миття
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виробничих приміщень; наявний інвентар зберігається невпорядковано; внутрішньо- 
цехова тара та більшість інвентарю не мають відповідного маркування або 
використовується не за призначенням (в ємкостях «м’ясо сире» зберігається 
смажене м’ясо та варений язик, для нарізання холодних закусок використовуються 
ножі та дошки для сирих овочів); в цеху для приготування холодних страв 
недостатня кількість дошок для нарізання, внутрішньоцехова тара частково не 
промаркована; кухонний посуд не просушується після миття, та зберігаються 
навалом; відсутні документальні докази проведення калібровки (повірки) 
вимірювальних приладів, обладнання тощо; контейнери для харчових відходів без 
кришок, не марковані; не представлено договір (актів виконаних робіт) на вивезення 
харчових відходів; відсутні результати лабораторних досліджень води, що 
використовується у виробництві харчових продуктів (у технологічному процесі 
та/або є інгредієнтом), на відповідність вимогам, установленим до води питної, в 
тому числі води що використовується для виробництва пару, який контактує з 
харчовими продуктами під час використання пароконвектомату, машини для миття 
посуду; не визначено періодичність проведення навчань для персоналу щодо 
гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів, не підтверджено їх проведення 
відповідними записами; не розроблено технологічних інструкцій з описом процесу 
приготування страв, з зазначенням основних процесів термічної обробки та інших 
параметрів; порушуються температурні умови зберігання сировини та 
напівфабрикатів; порушуються правила товарного сусідства; в цеху холодних 
закусок зберігаються в брудній транспортній тарі соєвий соус, борошно та цукор; не 
ефективно проводяться заходи по боротьбі зі шкідниками -  у виробничих 
приміщеннях наявні мухи, 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 
ресторан « М є р р і  клаб». що належить фізичній особі -  підприємцю Морозовській 
Світлані В ік т о р ів н і, розташований за адресою: 21034, Вінницька область, 
м. Вінниця, вул. Чехова, 45-А.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на Морозовську 
Світлану Вікторівну.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів в 
частині діяльності ресторан «Меррі клаб», набирає чинності з моменту його 
вручення оператору ринку і оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє протягом 10

Вирішив:

Григорій Сидорук
(ініціали, прізвище)



З цим Рішенням ознайомився і один примірник для виконання отримав. 
« 3 ^  » <° Ц р  НМ,Я______ 20 АХ) року

оператора ринку
Керівник або уповноважена особа,. //„ ^ к /1 / г /

(ініціалйУ прізвцуке)

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.




