ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

31.07.2020
Про

Одеса

хо

40

тимчасове припинення

виробництва

та 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
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 (ан. 3035915445, особистий
реєстраційний номер потужності г-Ш/А-15-27-3541 від 15.06.2020), за
адресою: вул.
Торгова, І, м. Одеса, Одеська обл., 65082, офіційне повідомлення ДУ «Одеський ОЛЦ
МОЗ України» від 31.07.2020 М» 06/1908
про виявлення двох 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
дотримуються
саме:
- не забезпечено систему
простежуваності, не надані докази отримання та
використання у виготовленні харчових продуктів, з потужностей, що пройшли державну
реєстрацію або отримали експлуатаційний дозвіл:
- здійснюється прийняття та подальше поводження (зберігання,
переробка) із
небезпечною продукцією (м'ясо куряче заморожене
3 вакуумні пакувальні одиниці
по
3,5 кг, м'ясо «свинина» заморожене - 4 вакуумні пакувальні одиниці по 1,5
кг. м'ясо
«свинина» - 4 вакуумні пакувальні одиниці по 2,5 кг. м'ясо «баранина» заморожене
3
вакуумні пакувальні одиниці по 0,4 кг, риба «лосось» заморожена - 6.0 кг, мідії
5,0 кг, яйця курячі - 90 шт.) що знаходиться в обігу без документів,
охолоджені
що
підтверджують
безпечність, без зазначення передбаченої законодавством інформації
про харчовий продукт (дата виробництва, терміни та умови зберігання, склад, тощо)
утримується в умовах, що не запобігають їх псуванню, без підтвердження здійснення

та
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- її

-
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контролю температурного режиму та підтвердження не переривання
температурного
режиму, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів:
- потужність, обладнання та
інвентар не підтримуються в чистому та робочому
стані, а саме: стеля, витяжка, мийка, підвісні кріплення для ламп освітлення
«гарячому
цеху» брудні; в морозильній камері підлога брудна, стелажі для зберігання
харчових
продуктів у холодильній камері брудні та вкриті іржею. виробничі
приміщення
захаращені сторонніми речами, стелажі для чистого посуду виготовлені з
матеріалів, не
придатних до миття матеріалів (деревина):
обіг харчових продуктів відбувався на потужності.
що спланована.
сконструйована та розміщена так, що не забезпечуються
належне утримання, чищення
та/або дезінфекція, запобігання або мінімізація будь-якого
забруднення, а також
здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних
вимог, у тому числі заходів
із боротьби зі шкідниками, запобігання
накопиченню бруду. контакту з токсичними
речовинами
матеріалами, забрудненню харчових продуктів, підтримання необхідних
температурних режимів (відсутні докази, того що потоки відповідних та невідповідних
продуктів,
харчових
побутових
відходів
персоналу,
виключають
можливість
забруднення
продуктів,
харчових
відсутня інформація
щодо
альтернативного
забезпечення електричним живленням холодильного обладнання на
випадок відсутності
електропостачання);
- не надані докази, що система вентиляції
сконструйована так, що механічний
потік повітря із забрудненої зони не потрапляє до чистої зони:
-не
надані докази. що транспортні
засоби та/або
контейнери,
що
використовуються для перевезення харчових продуктів. чисті. утримуються
у
належному стані, що забезпечує захист харчових продуктів від забруднення,
та мають
таку конструкцію, що забезпечує результативне чищення та/або дезінфекцію;
7 виготовлення
харчових продуктів відбувається за відсутності доказів здійснення
чищення
дезінфекції обладнання та інвентарю. у спосіб щоб забезпечити захист від
появи ризику забруднення, без забезпечення захисту харчових продуктів на всіх стадіях
виробництва, переробки та обігу від будь-якого ризику забруднення,
зокрема від
шкідників та гризунів, а саме не надані докази результативної боротьби із шкідниками
та гризунами;
- відсутні докази щодо калібрування обладнання
у відповідності до законодавства:
- відсутній (не надано) договір на знищення
харчових відходів, баки де повинні
зберігатися харчові відходи не обладнані кришками:
- не надані докази, що вода, що
використовується у виробництві харчових
продуктів (у технологічному процесі та/або є інгредієнтом), відповідає вимогам.
установленим до води питної:
она
потужність допущений персонал. що не має доказів відсутності
протипоказань щодо поводження із харчовими продуктами та пройшов навчання з
питань гігієни персоналу; відсутній план-графік (тощо) навчання
персоналу щодо
гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів:
- не надані докази, що харчові
продукти виготовляються з харчових продуктів,
після переробки яких отриманий харчовий
продукт є непридатним для споживання
Людиною;
- не надані докази, що під час
розморожування, харчові продукти утримуються
при температурі, яка не спричиняє ризик здоров'ю споживача:
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відсутні докази, що матеріали, які використовувались для
пакування, включаючи
первинне пакування, не є джерелом забруднення:
- постійно діючі процедури, засновані на
принципах системи аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках не розроблено.
-

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:
І. ФОП БАЛМАЖИ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

(ін.

3035915445):

31.07.2020 по 13.08.2020 тимчасово припинити виробництво
та обіг
харчових
продуктів
на
ФОП
потужності
БАЛМАЖИ
ОЛЬГА
ПЕТРІВНА
(ін. 3035915445, особистий реєстраційний
потужності
г-ПА-15-27-3541
номер
від
15.06.2020), за адресою: вул. Торгова, 1, м. Одеса. Одеська обл.. 65082.
12. Розробити план заходів по усуненню виявлених
вимог
порушень
законодавства про харчові продукти. 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 11.08.2020,
1.1.

З

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

Головний державний
ветеринарний інспектор
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Володимир ГІСКА

