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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

й/ ■ м. Вінниця №

Я, головний державний інспектор Вінницької області -  Сорочан 
Олександр Павлович,

р о з г л я н у в ш и , експертний висновок від 27.06.2019 року № 001762 виданий 
регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Полтавській 
області, отриманий в результаті досліджень, проведених на виконання наказу 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
від 07.05.2019 року № 22-0 «Про відбір зразків для цілей державного контролю у 
2019 році»,

встановив, що сир косичка «Сулугуні» 45% жирності ТУ У 
10.8-3191526230-001:2018 виробництва ФОП Турчин Сергій Вікторович 
ТМ «Заможне село» (юридична адреса вул. Лесі Українки, 11, с. Заможне, 
Житомирської області), за тригліцеридним складом молочного жиру не відповідає 
ISO 17678:2010, а саме: сумарна масова частка тригліцеридів не є в межах норми, 
що являється 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. Зобов'язати ФОП Духневич Ярослава Анатолійовича (вул. Перемоги, 1, 

с. Війтівці, Хмільницького району, Вінницької області) припинити обіг 
харчових продуктів сир косичка «Сулугуні» 45% жирності ТУ У 
10.8-3191526230-001:2018 виробництва ФОП Турчин Сергій Вікторович 
ТМ «Заможне село» (юридична адреса вул. Лесі Українки, 11, с. Заможне, 
Житомирської області) до отримання результатів, які відповідають 
параметрам щодо тригліцеридного складу молочного жиру в даному 
продукті, з 1.07.2019 року
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2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити до доведення 
підприємства ФОП Турчин Сергій Вікторович ТС «Заможне село» 
(юридична адреса вул. Лесі Українки, 11, с. Заможне Житомирської 
області), 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 
Духневич Ярослава Анатолійовича.

4. Рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів набирає 
чинності з моменту його вручення Духневич Ярославу Анатолійовичу і 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Головний державний інспектор 
Вінницької області _____

З цим Рішенням ознайомився і один примірник для виконання отримав. 
Із термінами усунення порушень згоден.
« ____ »__________________ 20____ року
Керівник або уповноважена особа
оператора ринку _____________________  ___________________________

(п ідпис) ( ім 'я ,  прізвище)

Рішення від «____ » _________________ 20_____ року № ________надіслано

Олександр Сорочан
( ім 'я ,  прізвище)

(найменування  суб 'єкта господарю вання)

рекомендованим листом від « _____ »____________________20____ року № ________
квитанція від « _____ » _____________________20____ року № ________.
Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано 
« _____ » ______________________20___ року.


