
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛО ВН Е УП РАВЛ ІН Н Я ДЕРЖ П РО ДСПО Ж И ВСЛУЖ БИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШ ЕННЯ

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 
>еарчових 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 
13.08.2018 р. № 843 ПП «Екстра-Південь» за адресою: вул.Інглезі, 10, м.Одеса, Одеська обл., 
65070, виявлено порушення вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів, а саме: 
у складських приміщеннях, що розміщені у підвалі, бакалейна група товарів (снекі, крупи, 
борошно, цукор та інш.) зберігається на дерев’яних піддонах та розміщена безпосередньо до 
стіни, не захищені комунальні мережі (каналізаційні та водяні мережі) проходять зверху 
харчових продуктів, що зберігаються, чим не забезпечене належне утримання, чищення та 
дезінфекція, запобігання або мінімізації будь-якого забруднення, а також здійснення заходів 
необхідних для забезпечення гігієнічних вимог; обладнання, що використовується не 
каліброване; не надані угоди щодо утилізації (знищення) харчових продуктів та інших відходів; 
не надано інформацію щодо постачання води питаної на потужність, у кількості, яка відповідає 
розміру та типу потужності; відсутня інформація про відповідність води, що використовується 
у технологічному (виготовлення тузлуку для риби соленої) вимогам встановленим для води 
питної; у відкритих з боку продавця холодильних вітринах зберігаються харчові продукти 
(напівфабрикати охолоджені з м’яса свійських тварин та птиці, готова рибна продукція (риба 
солона та копчена), кулінарні вироби (салати, котлети, м’ясо смажене), кондитерські вироби 
кремові та без кремові) незахищені від будь-якого ризику забруднення; відсутня інформація про 
результативну боротьбу зі шкідниками та гризунами; відсутні контрольні прибори виміру 
температури та вологості, в наслідок чого неможливо встановити безперервність 
температурного режиму у холодильних камерах, вітринах, складських приміщеннях зі 
зберігання харчових продуктів; здійснюється виробництво та обіг харчових продуктів з 
використанням незареєстрованої потужності та без отримання експлуатаційного дозволу.

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 14.08.2018 р. по 28.08.2018 р., до усунення виявлених порушень вимог 
законодавства про харчові продукти, тимчасово припинити обіг харчових продуктів, а саме 
м’яса свійських тварин та птиці охолодженої, риби соленої та копченої, кулінарних виробів, 
кондитерських виробів кремових та безкремових на потужності ПП «Екстра-Південь» за 
адресою: вул.Інглезі, 10, м.Одеса, Одеська обл., 65070, а також обіг харчових продуктів у 
складських приміщеннях.



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 17.08.2018 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 23.08.2018 р.

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

Головний державний ветеринарний і В.Я.Гіска


