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Про вилучення та знищення 
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 09.01.2019 року № 25 відносно 
ФОП Османов Вусал Фархад Огли (ідентифікаційний номер 2691919837), за 
адресою: 65023, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська, 57, ріг 
вулиці Торгової, встановлено, що порушено вимоги законодавства про харчові 
продукти, а саме:

- харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях 
виробництва, переробки та/або обігу, а саме: у холодильній камері зберігається 6 
пакувальних одиниць ємністю по 1 л та одна пакувальна одиниця ємністю 3 л із 
невстановленою речовиною (зі слів соус майонезний) без зазначення передбаченої 
законодавством інформації про харчовий продукт (дата виробництва, терміни та 
умови зберігання, склад, тощо).

Вказані виявлені порушення законодавства щодо безпечності харчових 
продуктів можуть спричинити загрозу життю та здоров'ю людей, якщо вони не 
будуть усунені.

Керуючись п.2 ч.4 ст.11 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та ч.2 ст.37 Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів»

1. ФОП Османов Вусал Фархад Огли (ідентифікаційний номер 2691919837), 
за адресою: 65023, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська, 57, ріг 
вулиці Торгової:

1.1. Негайно здійснити вилучення та знищення наступної продукції:
- 6 пакувальних одиниць ємністю по 1 л без маркування (зі слів соус 

майонезний);
- 1 пакувальна одиниця ємністю 3 л без маркування (зі слів соус



майонезний);
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 
15.01.2019 р.

1.3. Інформацію про виконання заходів по усуненню виявлених порушень 
вимог законодавства про харчові продукти надати до Одеського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області в 
термін до 17.01.2019 р.

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

Г оловний державні 
ветеринарний інспе В.Я.Гіска
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Діордіев
716- 66-74


