
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

/ /  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 28.12.2018 р. 
№ 2066 ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), за адресою: вул. Героїв 
Крут, 17/1, м. Одеса, Одеська обл., 65078, виявлені порушення вимог 
законодавства щодо безпечності харчових продуктів, а саме:

- потужність спланована та розміщена так, що не забезпечуються її належне 
утримання, чищення та/або дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого 
забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних 
вимог, а саме: в холодильній камері для зберігання охолодженого м’яса стіни 
пошкоджені, в холодильній камері для зберігання риби пошкоджена підлога;

- обладнання та інвентар утримуються у неналежному стані, а саме: стелажі 
для інвентарю у приміщенні мийки пекарні мають забруднені полиці;

- не надана інформація, що обладнання, що використовується каліброване;
первинна продукція (яйця курячи) зберігаються в умовах, що не 

запобігають їх псуванню та не забезпечують захист від забруднення (в коридорі); 
мука, що використовуються у пекарні розміщена на забрудненому піддоні;

- готові харчові продукти розміщені в торгівельному залі (риба солена та 
копчена, кондитерські вироби (печиво), соління, незахищені від будь-якого 
ризику забруднення;

- відсутні контрольні прибори виміру температури та вологості, в наслідок 
чого неможливо встановити безперервність температурного режиму у складських 
приміщеннях зі зберігання харчових продуктів (бакалії);

- матеріали для первинного пакування у приміщенні м’ясного цеху 
зберігаються у спосіб, який не унеможливлює їх забруднення.



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 29.12.2018 р. по 15.01.2019 р. тимчасово припинити обіг харчових 

продуктів на потужності ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), за адресою: 
вул. Героїв Крут, 17/1, м. Одеса, Одеська обл., 65078, а саме: риба солена та 
копчена, кондитерські вироби (печиво), соління що розміщені у торгівельній залі, 
обіг харчових продуктів в пекарні, складських приміщеннях зі зберігання 
бакалійної групи товарів та холодильних камерах для зберігання охолоджених 
риби та м’яса.

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 10.01.2019 р.

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

Головний державний 
ветеринарний інспектор / В.Я.Гіска


