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Шановна Ірино!

Ваш запит на отримання публічної інформації від 28.02.2021 № 39/ГІІ 

стосовно надання копії звернення від департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради на адресу Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області з приводу порушень на 

потужностях ТОВ «Біт-Юг А» та прийняття управлінських рішень у 

відношенні ТОВ «Біт-Юг А» департаментом освіти та науки Одеської 

міської ради в межах компетенції розглянуто.

10 вересня 2020 року у соціальних мережах була висвітлена 

інформація щодо отримання учнями 1-4 класів в Одеській ЗОШ № 16 

фіто -  батончиків, термін придатності яких сплив. Враховуючи те, що в 

даній інформації тегом було позначено Головне управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області, спеціалістами даного 

управління терміново було здійснено перевірку організації харчування 

учнів в Одеській ЗОШ № 16 ТОВ «Біт-Юг А», про що складено акт від 

11.09.2020 № 3524. За результатами проведення позапланового державного 

нагляду (контролю) спеціалістами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області встановлено відсутність 

порушень вимог законодавства.

Проте, департамент освіти та науки Одеської міської ради одразу 

звернувся до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській 

області з проханням провести перевірку потужностей ТОВ,«БІТ-ЮГ А».

Далі, як свідчать матеріали, які розміщені у мережі Фейсбук за 

вказаною Вами адресою: https : // .www.facebook.com /permalink. php? 

story fbid = 1695815833918539&id = 100004704163522, Головним 

управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області за депутатським 

запитом депутата Одеської міської ради О. Квасніцької були здійснені 

заходи державного контролю ТОВ «БІТ- Юг А» за адресою: 

вул.Пироговська, 25, м. Одеса та Одеської ЗОШ № 16 за адресою: вул.

mailto:xxxxxxxxx@xxx.xx
http://www.osvita-omr.gov.ua
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
http://www.facebook.com


Пироговська, 25, м. Одеса на предмет дотримання законодавства у сфері 

безпечності та якості харчових продуктів.

Після висвітлення інформації про перевірку потужностей ГОВ «БІТ- 

ЮГ А» у соціальних мережах беручи до уваги той факт, що до 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради не надходило жодної 

інформації щодо проведення перевірок потужностей ТОВ «БІТ-ЮГ А», 

департамент освіти та науки Одеської міської ради звернувся до Головного 

управління Держпродспоживслужби листом від 19.11.2020 № 01-19/4406 

(додається).

Наголошуємо, що жодного листа та акти від Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області за результатами перевірок 

потужностей ТОВ «БІТ-ЮГ А» до департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради, комунальної установи «Центр фінансування та господарської 

діяльності закладів та установ освіти Приморського району м. Одеси» не 

надходило.

Після отримання актів від Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області за результатами даної 

перевірки департаментом освіти та науки Одеської міської ради буде 

вжито відповідні заходи в межах повноважень.

Додатки J  арк.

З повагою

директор департаменту

вик.Шаповал Н.В. 

722- 02-64
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Начальнику управління 

Держпродспоживслужби 

в Одеській області 

Діордиєву П. Г.

Шановний Петро Георгійовичу!

В соціальних мережах розповсюджено інформацію стосовно того, що учні 

Одеської ЗОШ № 16 (вул. Пироговська, 25) на сніданок отримали фіто -  

батончики, термін придатності яких сплив.

Оскільки до департаменту освіти та науки Одеської міської ради не 

надходило жодної інформації стосовно даного питання, з метою проведення 

об’єктивного розгляду фактів, викладених у соціальних мережах з цього 

приводу, просимо провести перевірку організації ТОВ «БІТ-ЮГ А», як 

постачальника харчових продуктів до Одеської ЗОШ № 16.

Про прийняте Вами рішення просимо інформувати департамент освіти та 

науки Одеської міської ради.

З повагою

директор департаменту

Кольва К.В., 

722- 02-12
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ЖЕШі EEEEEEEEL
на № ______________від__________

Начальнику управління 

Держпродспоживслужби 

в Одеській області 

Діордиєву П. Г.

Шановний Петре?Георгійовичу!

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 10 вересня 2020 року 

після розповсюдження інформації в соціальної мережі ФБ щодо отримання 

учнями на сніданок фіто-батончиків, термін придатності яких сплив, звертався 

до Вас із проханням провести перевірку організації ТОВ «БІТ-ЮГ А», яка 

надає послуги з організації харчування в Одеській ЗОШ № 16. Відповіді не 

отримано.

12.11.2020 року на сторінці соціальної мереж ФБ депутатки Одеської 

міської-ради Квасницької О. знову розміщено інформацію стосовно того, що 

учні Одеської ЗОШ X" 16 (вул. ГІироговська, 25) на сніданок отримали фіто -  

батончики, термін придатності яких сплив. Крім того, викладено лист 

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області № Вих- 

7975/3 8/19-20 від 28.09.2020 стосовно перевірки фахівцями 

і Держпродспоживслужби з питань здійснення заходів контролю за дотриманням 

вимог законодавства ліри організації навчального процесу у Одеській ЗОШ 

№ 16 та оскільки постачання харчових продуктів до харчоблоку Одеської ЗОШ 

№ 16 здійснюється з харчоблоку Одеського НВК № 90, було перевірено ще й 

харчоблок Одеського НВК № 90. Тобто, були перевірені потужності ТОВ «БІТ- 

ЮГ А» за адресами: м. Одеса, вул. Пироговська, 25 та вул. В.Арнаутська, 2Б.

В зазначеному; листі також перелічено безліч виявлених під час перевірки
> :

порушень вимог щодо поводження з харчовими продуктами.

Слід зауважити, що зазначені потужності розташовані в закладах загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, а

саме:
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- Одеській ЗОШ № 16, яка розташована за адресом: м. Одеса, вул.

Пироговська, 25;

- Одеському НВК № 90, який розташований за адресом: м. Одеса, вул.

В.Арнаутська, 2Б.
/ і : . .

Також відомо, що 10.09.2020 року фахівцями Держпродспоживслужби за 

фактом розповсюдження в соціальній мережі ФБ інформації щодо отримання 

учнями школи № 16 на сніданок фіто-батончиків, термін придатності яких 

сплив, було проведено перевірку потужностей ТОВ «БІТ-ЮГ А» за адресом: м. 

Одеса, вул. Пироговська, 25. Далі з цього ж приводу 23.09.2020 року та 

08.10.2020 року проводилась перевірка потужностей ТОВ «БІТ-ЮГ А» за 

адресом: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 2Б.

Звертаємо Вашу увагу, що за підсумками вищезгаданих перевірок 

оформлено акти № 3524 від 11.09.2020, № 3809 від 24.09.2020 та № 4174 від 

08.10.2020. Проте, ні до департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 

комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ освіти Приморського району м. Одеси», яка здійсни 

фінансово-господарський супровід зазначених закладів освіти, ані до закладів 

освіти, саме в яких розташовані дані потужності, жодної інформації не
^  «ч

надходило.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що до департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради не надходило жодної інформації стосовно порушених 

питань, з метою проведення об’єктивного розгляду фактів, викладених у 

соціальних мережах ;з цього приводу, просимо Вас проінформувати 

департамент освіти та науки Одеської міської ради стосовно підсумків 

перевірки потужностей ТОВ «БІТ-ЮГ А» за адресами: м. Одеса, вул. 

Пироговська, 25 та вул. В.Арнаутська, 2Б для прийняття управлінських рішень.

З повагою

директор департаменту


