
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

/с і 2018 року м. Одеса № 3 _____

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 інформацію, яка надійшла з Одеської 
регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 27Л2.2018 року № 
482, № 487 та № 488 щодо результатів проведених лабораторних досліджень 
(випробувань) (експертні висновки від 27.12.2018р. №001507п/18,
№001510п/18 та №001514п/18) на підприємстві ТОВ "Торговий Дім 
"Левада", за адресою - м. Одеса, вул. Середня, 36, в зразках:

- 001507п/2/18 -  фарш м’ясний свинячо-яловичий ТМ "Левада" пельмені 
(стакан пельменної машини) дати виробництва 17.12.2018р., виробництва 
ТОВ "Торговий Дім "Левада" виявлено невідповідність за мікробіологічними 
показникам (Е. соїі в 0,1 г), що не відповідає вимогам Наказу №548 від 
19.07.2012 Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення 
показників безпечності харчових продуктів;

- 001510п/1/18 -  ТМ "Левада" равіолі соковиті "Ням-ням" від партії 300,0 
кг, дати виробництва 30.11.2018р. та 00151 Оп/6/18 -  ТМ "Император вкуса" 
пельмені з м’ясом індички від партії 568,8 кг, дати виробництва 11.12.2018р. 
виявлено невідповідність за мікробіологічними показникам (БГКП 
(коліформи) в 0,001 г), що не відповідає ТУ У 15.8-2197502255-006:2010;

- 001510п/5/18 -  ТМ "Еники Беники" равіолі "Уральские" від партії 3385,1 
кг, дати виробництва 14.12.2018р. та 00151 Оп/4/18 -  ТМ "Разумний вибір"



равіолі "Традиційні" від партії 4659,2 кг, дати виробництва 10.12.2018р. 
виявлено невідповідність за мікробіологічними показникам (КМАФАнМ, 
КУО в 1,0 г та БГКП (коліформи) в 0,001 г), що не відповідає ТУ У 15.8- 
2197502255-006:2010;

- 001514п/1/18 -  ТМ "Своя лінія" вареники з картоплею та грибами від
партії 3486,6 кг, дати виробництва 30.11.2018р.; 001514п/2/18 -  ТМ "Левада" 
вареники з картоплею та грибами від партії 300,0 кг, дати виробництва 
07.12.2018р. та 001514п/3/18 -  ТМ "Премія" вареники з картоплею від партії
466,2 кг, дати виробництва 07.12.2018р. виявлено невідповідність за
мікробіологічними показникам (КМАФАнМ, КУО в 1,0 г), що не відповідає 
ТУ У 15.8-2197502255-006:2010;

- 001514п/4/18 -  ТМ "Премія" вареники з картоплею та грибами від партії
567.0 кг, дати виробництва 07.12.2018р. виявлено невідповідність за
мікробіологічними показникам (КМАФАнМ, КУО в 1,0 г та плісені, КУО в
1.0 г), що не відповідає ТУ У 15.8-2197502255-006:2010.

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 ТОВ "Торговий Дім "Левада":
1.1 3 27.12.2018 р. по 11.01.2019 р. тимчасово припинити обіг харчових 
продуктів, таких як:
- фарш м’ясний свинячо-яловичий ТМ "Левада" пельмені (стакан пельменної 
машини) дати виробництва 17.12.2018р.;
- ТМ "Левада" равіолі соковиті "Ням-ням" від партії 300,0 кг, дати 
виробництва ЗО. 11.2018р.;
-  ТМ "Император вкуса" пельмені з м’ясом індички від партії 568,8 кг, дати 
виробництва 11.12.2018р.;
-  ТМ "Еники Беники" равіолі "Уральские" від партії 3385,1 кг, дати 
виробництва 14.12.2018р.;
-  ТМ "Разумний вибір" равіолі "Традиційні" від партії 4659,2 кг, дати
виробництва 10.12.2018р.;
-  ТМ "Своя лінія" вареники з картоплею та грибами від партії 3486,6 кг, дати 
виробництва 30.11.2018р.;



-  ТМ "Левада" вареники з картоплею та грибами від партії 300,0 кг, дати 
виробництва 07Л2.2018р.;
-  ТМ "Премія" вареники з картоплею від партії 466,2 кг, дати виробництва 
07.12.2018р.
-  ТМ "Премія" вареники з картоплею та грибами від партії 567,0 кг, дати 
виробництва 07.12.2018р. на потужності ТОВ "Торговий Дім "Левада" (код 
ЄДРПОУ 34055728), за адресою: 65091, Одеська область, м. Одеса, вул. 
Середня, 36 до усунення виявлених порушень вимог законодавства про 
харчові продукти.
1.2 Розробити план заходів по усуненню виявлених порушень вимог 
законодавства про харчові продукти та надати до Одеського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській 
області в термін до 02.01.2019 р.
1.3 Інформацію про виконання плану заходів по усуненню виявлених 
порушень вимог законодавства про харчові продукти надати до Одеського 
міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Одеській області в термін до 08.01.2019 р.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Одеського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області -  державного інспектора 
Ковальова А.А.

Головний державний 
ветеринарний інспектор В.Я.Гіска


