
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сш ____  _ 2018 року м. Одеса №_

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 
05.06.2018 р. № 27/77 ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ.» за адресою: Французький бульвар, будинок 9, м. Одеса, 
Одеська обл., 65012, виявлено порушення вимог законодавства щодо безпечності харчових 
продуктів, а саме: на потужність допущений персонал, що не має підтвердження відсутності 
протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов навчання щодо 
гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, не надано план-графік навчання 
персоналу щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, не здійснюється 
результативна боротьба із шкідниками та гризунами, відсутні засоби вимірювання 
температурного режиму, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування 
токсинів.

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.И, 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 06.06.2018 р по 19.06.2018 р. тимчасово припинити обіг харчових продуктів на 
потужності ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ.» за адресою: Французький бульвар, будинок 9, м. Одеса, Одеська 
обл., 65012 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 14.06.2018 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 14.06.2018 р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Одеського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Ковальова А.А.

В.о. першого заступника начальника 
Головного управління Держпродспоживслужби 
в Одеській області
Головний державний ветеринарний інспектор В.Я.Гіска


