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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва та 

обігу харчових продуктів

15.03.2021 року м. Вінниця №

Я, головний державний інспектор Вінницької області -  Сорочан Олександр 
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 березня 2021 року № 32, 
припис про усунення порушень вимог законодавства від 15 березня 2021 року 
№ 179/37.2/21, щодо хлібопекарні ТОВ «Живий хліб України», адреса розташування 
потужності: 23610, Вінницька область, Тульчинський район, с. Печера, 
вул. Кальніцького, 69

встановив: в порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» не забезпечено систему 
простежуваності; оператором ринку не надано інформацію про здійснення обігу 
харчових продуктів, отриманих з потужностей, що пройшли державну реєстрацію 
або отримали експлуатаційний дозвіл, та/або використовує такі харчові продукти у 
виробництві інших харчових продуктів; потужність не підтримується в чистому та 
робочому стані; не забезпечено належне утримання потужності, її чищення та/або 
дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого забруднення, а також 
здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних вимог у тому числі 
заходів із боротьби зі шкідниками, запобігання накопичення бруду, контакту з 
токсичними речовинами та матеріалами, підтримання необхідних температурних 
режимів; не має належної прородньої або механічної вентиляції; не у всіх 
приміщеннях для стін та підлоги використано нетоксичні, непоглинаючі та придатні 
до миття матеріали, які забезпечують дотримання належного рівня гігієнічних вимог
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до харчових продуктів, включаючи захист від забруднення, під час операцій із 
харчовими продуктами та між такими операціями; стеля в приміщенні для 
зберігання готової продукції побудована так, що не запобігає накопиченню бруду 
утворенню небажаної плісняви і відпаданню часток конструкції, зменшенню 
конденсату; усі поверхні (включно з поверхнею обладнання), що контактують з 
харчовими продуктами, не утримуються у непошкодженому стані не пристосовані 
для легкого чищення та дезінфекції; на потужності відсутні приміщення для 
чищення, дезінфекції і зберігання робочих інструментів та обладнання; їх чищення 
та дезінфекція здійснюються у такий спосіб, що не забезпечує захист від появи 
ризику забруднення та утримуються у не належному стані та умовах що не 
зменшують ризик забруднення; харчові відходи розміщуються в не закритих 
контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту 
та їх дезінфекцію; відповідні положень законодавства щодо зберігання і утилізації 
(знищення) харчових та інших відходів не дотримано; на воду, що використовується 
у виробництві харчових продуктів (у технологічному процесі та/або є інгредієнтом), 
відсутні експертні висновки державних лабораторій на відповідність вимогам 
встановленим до питної води; на потужність допускається персонал, який не 
пройшов медичний огляд та навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та 
обігу харчових продуктів; первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на 
потужностях, утримуються в неналежних умовах, що запобігають їх псуванню та 
забезпечують захист від забруднення; харчові продукти не захищено від будь-якого 
забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу; не ведеться 
результативна боротьба зі шкідниками та гризунами; оператор ринку не забезпечує 
відповідність процесів термічної обробки визначеним результатам шляхом 
регулярних перевірок встановлених основних параметрів (температура, тиск, 
цілісність пакування, мікробіологічні показники); вимоги до реалізації хліба та 
хлібобулочних виробів не дотримано; 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 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 хлібопекарні ТОВ «Живий хліб України», розташоване за адресою: 
23610, Вінницька область, Тульчинський район, с. Печера, вул. Кальніцького, 69

2. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на директора 
ТОВ «Живий хліб України» ПалагнюкВ. С.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва та обіг харчових продуктів в 
частині діяльності хлібопекарні ТОВ «Живий хліб України» 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.

Головний державний інспб
Вінницької області (І - /* О.П. СОРОЧАН

( ініціали, пр ізвищ е)

З цим Рішенням ознЩй іїн примірник для виконання отримав.
« ___ »________________ л
Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку __________

(підпис) (ініціали, прізвище)

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.




