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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 заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку
гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від
17.12.2018 р. № 1972 ДП
"Рітейл Вест" (код ЄДРПОУ 38733983), за адресою: пров. Семафорний, 4. м. Одеса, Одеська
обл., 65012, виявлено порушення вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів, а
саме:
потужність (м’ясопереробний цех, кулінарний цех, холодильні камери
м’ясопереробного та кулінарного цехів) не підтримується у чистоті;
- потужність спланована та розміщена так, що не забезпечує її належне утримання,
чищення та дезінфекцію, для запобігання ризику забруднення, а також здійснення заходів
необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, у т.ч. заходів боротьби із шкідниками,
запобігання накопичення бруду, забрудненню харчових продуктів, підтримання необхідних
тем пературних режи мів;
- підлога немає достатню дренажну систему, конструкція якої запобігає ризику
забруднення; для стін та підлоги виробничих приміщень використовуються не придатні до
миття матеріали, які не дають можливості дотримання належного рівня гігієнічних вимог до
харчових продуктів, включаючи захист від забруднення під час операцій із харчовими
продуктами;
- стеля виробничих приміщень має пошкодження, верхні кріплення не запобігають
накопиченню бруду, утворенню небажаної плісняви і відпаданню конструкцій;
- поверхня дверей у виробничих, складських, побутових приміщеннях пошкоджена, не
гладка та запобігає ретельному чищенню, миттю та дезінфекції;
- поверхні (столів, стелажів, дощок для розробки), що контактують із харчовими
продуктами утримуються у неналежному стані та мають пошкодження;
- не надана інформацію про здійснення чищення та дезінфекції виробничого обладнання
та інвентарю, що контактують із харчовими продуктами;
- обладнання та інвентар утримуються у неналежному стані та умовах, що викликає
ризик забруднення;
- обладнання, що використовується не каліброване;
- не надані угоди щодо утилізації (знищення) харчових продуктів та інших відходів;
- відсутня інформація про відповідність води, що використовується у виробництві
харчових продуктів встановленим для води питної;

- не надано інформації про безпечність льоду, який контактує з харчовими продуктами та
виготовлений з води питної;
- на потужність допущений персонал, що не пройшов навчання з питань гігієни
персоналу;

- не надано план-графік навчання персоналу щодо гігієнічних вимог до виробництва та
обігу харчових продуктів;
- первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються у виробничих холодильних
камерах, утримуються в умовах, що не запобігають їх псуванню та не забезпечують захист від
забруднення;
- харчові продукти не захищено від будь-якого ризику забруднення на всіх стадіях
виробництва(переробки)та обігу;
- боротьбу зі шкідниками та гризунами не ведеться (виявлена велика кількість комах у
виробничих та побутових приміщеннях);
- виробничі потужності не мають належні приміщення для окремого зберігання
перероблених харчових продуктів та не перероблених.
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»

ВИРІШИВ:
1. Керівнику ДІЇ "Рітейл Вест" з 18.12.2018 р. по 02.01.2019 р., тимчасово припинити
обіг харчових продуктів, а саме: м’ясних та рибних напівфабрикатів, кулінарних виробів
(холодні та гарячі страви), кондитерських виробів власного виробництва.
1.1. Розробити план заходів по усуненню виявлених порушень вимог законодавства про
харчові продукти та надати до Одеського міського управління Головного управління
Держпрожспоживслужби в Одеській області в термін до 22.12.2018 р.
1.2. Інформацію про виконання плану заходів по усуненню виявлених порушень вимог
законодавства про харчові продукти надати до Одеського міського управління Головного
управління Держпрожспоживслужби в Одеській області адермін до 27.12.2018 р.
2. Контроль за виконанням даного рішення поклдсти на начальника Одеського міського
управління Головного управління Держпродспоживсдужби в Одеській області Ковальова А.А.
Головний державний інспектор

В. Б. Кусту ров

