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Про тимчасове припинення
обігу харчових продуктів
Відповідно до вимог Законів України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових
продуктів»,
керуючись
Положенням
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Одеській області, розглянувши акт, складений за результатами
проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання
операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від
17.08.2018 р. № 906 ПП «Екстра-Південь» за адресою: пр.Шевченка, 19, м.Одеса, Одеська обл.,
65058, виявлено порушення вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів, а саме:
обладнання не каліброване; у відкритих з боку продавця холодильних вітринах зберігаються
харчові продукти (готова рибна продукція (риба солона та копчена), м’ясоковбасні вироби,
кулінарні та кондитерські вироби, а також напівфабрикати заморожені (пельмені, вареники,
млинці), риба та морепродукти заморожені, що зберігаються у морозильному банеті у
торгівельній залі, незахищені від будь-якого ризику забруднення; на надана інформація про
результативну боротьбу зі шкідниками та гризунами; не дотримується температурний режим,
який
унеможливлює
розмноження
мікроорганізмів
у
холодильних
вітринах
«гастроном/кулінарія» та «гастроном/кондитерка»; здійснюється обіг харчових продуктів з
використанням незареєстрованої потужності.
Вказані виявлені порушення законодавства щодо безпечності харчових продуктів можуть
спричинити загрозу життю та здоров'ю людей, якщо вони не будуть усунені.
Керуючись п.З ч.4 ст.11, ст.67 Закону України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин»
1. З 20.08.2018 р. по 03.03.2018 р., до усунення виявлених порушень вимог
законодавства про харчові продукти, тимчасово припинити обіг харчових продуктів на
потужності, а саме риби соленої та копченої, кондитерських та кулінарних виробів,
м’ясоковбасних виробів, заморожених напівфабрикатів (пельмені, вареники, млинці), риби та
морепродуктів морожених, на потужності ПП «Екстра-Південь» за адресою: пр.Шевченка, 19,
м.Одеса, Одеська обл., 65058.
2. Розробити план заходів по усуненню виявлених порушень вимог законодавства про
харчові продукти та надати до Головного управління Держпрожспоживслужби в Одеській
області в термін до 23.08.2018 р.
3. Інформацію про виконання плану заходів по усуненню виявлених порушень вимог
законодавства про харчові продукти надати до Головного управління Держпрожспоживслужби
в Одеській області в термін до 30.08.201
4. Контроль за виконанням даног
вда на начальника Одеського міського
управління Головного управління Держ:
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