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Я. головний державний інспектор Вінницької області -  Сидорук Григорій 
П авлович,

р о з г л я н у в ш и , експертний висновок від 14.08.2019 року № 004174 е/19 виданий 
Вінницькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,

встановив, що зразки макухи соняшникової органічної виробництва 
ТОВ-підприємство «АВЇС» «Крижопільський олієпресовий завод» (Вінницька обл., 
смт Крижопіль) не відповідає за мікробіологічним показникам, а саме: в партії 
Л»С842493Еи/24.05-02.06/2019/ЗРС номер зразка ОКС_Еи/2019 08/БРС 2 виявлено 
сальмонели в 25г, що являється невідповідністю.

Керуючись: п. З ч. 4 ст.ст 11, 67 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 небезпечної продукції,

1. Зобов'язати керівництво ТОВ-підприємство «АВІС» «Крижопільський 
олієпресовий завод» (Вінницька обл., смт Крижопіль) припинити обіг 
макухи соняшникової органічної власного виробництва до отримання 
негативних результатів в даному продукті, з 16.08.2019 року.

2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити до доведення 
підприємство ТОВ-підприємство «АВІС» «Крижопільський олієпресовий 
завод» що статтею 16 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» зобов'язаний 
оператор ринку усувати виявлені невідповідності шляхом здійснення 
корекцій та коригувальних дій.

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу кормів

1C .08.2019 м. Вінниця

Вирішив:

http://www.vingudpss.gov.ua


3. Відповідальність за виконання п. 1 цього рішення покладається на 
керівництво ТОВ-підприємство «АВІС» «Крижопільський олієпресовий

4. Рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів набирає 
чинності з моменту його вручення керівнику ТОВ-підприємство «АВІС» 
«Крижопільський олієпресовий завод» і оприлюднення на офіційному 
веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Рішення отримано

завод»

ознайомився і один примірник для виконання отримав. 
Із термінами усунення порушень згоден.
« ____ »___________________ 20_____року
Керівник або уповноважена особа
оператора р и н к у ______________________ ________________  ________

нспектор

(ін іц іали, прізвищ е)
Г . П .С и д о р у к

Рішення ВІД « ______»

(п ідпис)

___ 20______року №
(ін іц іали , прізвищ е) 

надіслано

(н ай м енуван ня суб 'єкта  господарю ванн я)

рекомендованим листом від « 
квитанція від « _____ » _______

» ____________ 20_____року №
20____ року № ________.

« » 20___року.


