
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСІЮЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

року м. Одеса № / і

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 
18.05.2018 р. № 27/54 ФОГ1 Саргсян Асмік Гагіковна, за адресою: 65012, Одеська обл., місто 
Одеса, вул.Пантелеймонівська, 76 виявлено порушення вимог законодавства щодо безпечності 
харчових продуктів, а саме: потужність не забезпечена водою питною, не обладнана засобами 
підтримання належної особистої гігієни, потужність (обладнання, приміщення, інвентар) 
утримуються у неналежному санітарно-гігієнічному стані, сировина, готові харчові продукти, 
пакувальні матеріали, харчові відходи та сміття зберігаються із порушеннями законодавства, на 
потужність допущений персонал, що не має підтвердження відсутності протипоказань щодо 
поводження з харчовими продуктами, не надано план-графік навчання персоналу щодо 
гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, на виробництво приймаються 
об’єкти санітарних заходів, що використовуються для виробництва харчових продуктів, після 
переробки яких отриманий харчових продукт є не придатним для споживання людиною, а саме 
без належного маркування та відповідних документів.

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 18.05.2018 р. по 01.06.2018 р. тимчасово припинити обіг харчових продуктів на 
потужності ФОП Саргсян Асмік Гагіковна, за адресою: 65012, Одеська обл., місто Одеса, 
вул.Пантелеймонівська, 76 до усунення виявлених порушень вимог законодавства про харчові 
продукти.

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 23.05.2018 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 29.05.2018 р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покдасди^я^ная^л^ика Одеського міського 
управління Головного управління Держпролспоживслужбя в Оае^і^й&області Ковальова А.А.
В.о. першого заступника начальника 
Головного управління Держпродспоживслужби 
в Одеській області
Головний державний ветеринарний інспектор В.Я.Гіска


