
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

а??. /Л . 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 позапланового 
заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку 
гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від 26.12.2018 р. 
№ 2039 ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), за адресою: вул. Ак. 
Філатова, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65080, виявлені порушення вимог 
законодавства щодо безпечності харчових продуктів, а саме:

- потужність (ділянка приймання та зберігання харчових продуктів) не 
підтримується у чистоті;

- потужність спланована та розміщена так, що забезпечуються її належне 
утримання, чищення та/або дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого 
забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних 
вимог;

- для стін та підлоги приміщень (м’ясопереробного, кулінарного цехів та 
складських приміщень) використовуються матеріали, які не забезпечують 
можливість дотримання належного рівня гігієнічних вимог до харчових 
продуктів;

- у виробничих та складських приміщеннях поверхні стелі, дверей не є 
гладкими, що не запобігаю накопиченню бруду та ускладнює здійсненню 
чищення та дезінфекції;

- поверхні обладнання, щ о контактую ть з харчовими продуктами (внутрішні 
полиці холодильних камер) вкриті іржею;

- відсутні приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання робочих 
інструментів та притирального інвентарю;



- інвентар (дошки для розбирання м’ясної сировини) утримуються у 
належному стані (пошкоджені та мають заруби), що не зменшує ризик 
забруднення та не дає змоги проводити належне їх чищення та дезінфекцію;

- не надано інформації про безпечність льоду, який контактує з харчовими 
продуктами;

- первинна продукція та всі інгредієнти які зберігаються у холодильних 
камерах, утримуються в умовах, що не запобігають їх псуванню та не 
забезпечують захист від забруднення;

- на потужності морозильні камери зі зберігання харчових продуктів не 
достатнього розміру.

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»

ВИРІШІВ:

1. Керівнику ТОВ «Сільпо-Фуд»:
1.1. З 27.12.2018 р. по 11.01.2019 р. тимчасово припинити обіг харчових 

продуктів на потужності (м’ясопереробний, кулінарний цех та складські 
приміщення) ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), за адресою: вул. Ак. 
Філатова, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65080.

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 
04.01.2019 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 09.01.2019 р.

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

В.Я.Гіска


