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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів
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м. Вінниця
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Я, головний державний інспектор Вінницької області - Сидорук Григорій
Павлович,
розглянувши, протоколи випробувань, № 95193 та № 95194 від 14.12.2018р.
Державного підприємства «Вінницястандартметрологія», отримані в результаті
досліджень,
проведених на виконання
наказу Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 18.09.2018 р. № 3304-0 «Про
відбір зразків для цілей державного контролю у 2018 році»,
встановив, що масло солодковершкове «Екстра» 82,5% жиру та масло
солодковершкове «Селянське» 73% жиру, ДСТУ 4399:2005, виробництва ТОВ
«Миколаївмолпром», 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, адреса
потужностей виробництва: 56401, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Пастера,
31/1, не відповідає параметрам вищевказаних ДСТУ, а саме: масова частка
стороннього (немолочного) жиру від загального жиру у маслі становить - 71,01% та
75,68% відповідно, при нормі - не допускається, що є невідповідністю.
Керуючись: п. З 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», з метою запобігання
реалізації фальсифікованої продукції,
Вирішив:
1. Оператору ринку - ФОП Вдовиченко О.Ю. (вул., Європейська, 78, м.
Іллінці, Вінницької області) припинити обіг харчового продукту (масло
солодковершкове «Екстра» 82,5% жиру та масло солодковершкове
«Селянське» 73% жиру ДСТУ 4399:2005) виробництва ТОВ
«Миколаївмолпром», 56401, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул.
Пастера, 31/1, до отримання негативних
результатів щодо вмісту
немолочного жиру в даних продуктах, з 18.12.2018 року.
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2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Головного управління Держпродспоживслужби забезпечити до доведення
ТОВ «Миколаївмолпром», 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська,
16, адреса потужностей виробництва: 56401, Миколаївська обл., смт
Доманівка, вул. Пастера, 31/1, що статтею 20 Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
зобов’язаний оператор ринку вилучати та/або відкликати у встановлених
законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо
встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для
здоров’я людини.
3. Відповідальність за виконання п.1 цього рішення покладається на
ФОП Вдовиченко О.Ю.
4. Рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів набирає
чинності з моменту його вручення ФОП Вдовиченко О.Ю. і оприлюднення
на офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області.
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І [підіте)

Г.П. Сидорук
(ініціали, прізвище)

енням ознайомився і од
имірник для виконання отримав
унення порушень згоден.
________ 20____ року
Керівник або уповноважена особа
оператора ринку
____________________
_____________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Рішення від «____» ________________20_____ року № _______ надіслано
(найменування суб'єкта господарювання)

рекомендованим листом від « _____»__________________ 20____ року № _______
квитанція від « _____» ___________________ 20____ року № _______ .
Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано
« _____» ____________________ 20___ року.

