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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

30.07.2020 Одеса ж4860
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 матеріали проведеного
позапланового заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання
операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та
благополуччя тварин ФОП БАЛМАЖИ ОЛЬГА ПЕТРІВНА (ін. 3035915445, особистий
реєстраційний номер потужності г-|)А-15-27-3541 від 15.06.2020). за адресою: вул.
Торгова, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65082, офіційне повідомлення ДУ «Одеський ОЛЦ
МОЗ України»від 31.07.2020 М» 06/1908 про виявленнядвох хворих, які госпіталізовані
з попереднім діагнозом: гострий гастроентероколіт після вживання харчових продуктів
(мідії, креветки) у закладі громадського харчування «ОШН ТОШН», за адресою:
вул. Торгова, 1. м. Одеса, Одеська обл., 65082. встановлено, що порушено вимоги
законодавства про харчові продукти. вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів не
дотримуютьсяа саме:

- не забезпечено систему простежуваності. не надані докази отримання харчових
продуктів, з потужностей. що пройшли шдержавну реєстрацію або отримали
експлуатаційний дозвіл;

- здійснюється прийняття та подальше поводження (зберігання, переробка) із
небезпечною продукцією (м'ясо куряче заморожене- 3 вакуумні пакувальні одиниціпо
3,5 кг, м'ясо «свинина» заморожене - 4 вакуумні пакувальні одиниці по 1,5 кг, м'ясо
«свинина» - 4 вакуумні пакувальні одиниціпо 2,5 кг, м'ясо «баранина» заморожене- 3

вакуумні пакувальні одиниці по 0,4 кг, риба «лосось» заморожена - 6.0 кг. мідії
охолоджені - 5,0 кг, яйця курячі - 90 шт.) що знаходитьсяв обігу без документів, що



підтверджують її безпечність, без зазначення передбаченої законодавством інформації
про харчовий продукт (дата виробництва, терміни та умови зберігання, склад, тощо) та
утримується в умовах, що не запобігають їх псуванню, без підтвердження здійснення
контролю температурного режиму та підтвердження не переривання температурного
режиму, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів.

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

Керуючись п.3 ч.4 ст.1Ї, 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. ФОП БАЛМАЖИ ОЛЬГА ПЕТРІВНА (ін. 3035915445, особистий
реєстраційний номер потужності г- А-15-27-3541 від 15.06.2020), за адресою: вул.
Торгова, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65082:

1.1. Негайно здійснити вилучення та знищення наступної продукції:
- м'ясо куряче заморожене- 3 вакуумні пакувальні одиниціпо 3,5 кг,
- м'ясо «свинина» заморожене - 4 вакуумні пакувальні одиниціпо 1,5 кг,
- м'ясо «свинина» - 4 вакуумні пакувальні одиниціпо 2,5 кг,
- м'ясо «баранина» заморожене- 3 вакуумні пакувальні одиниціпо 0,4 кг,
- риба «лосось» заморожена - 6.0 кг,
- мідії охолоджені- 5.0 кг,
- яйця курячі - 90 шт.

1.2. 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
05.08.2020.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Одеського

Діордієва П.Г.

Головний державний
ветеринарний інспектор Володимир ГІСКА


