
ДЕРЖ АВНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖ АВНИ Й  ІНСПЕКТОР

вул. Максимовича, 19. м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 65-88-00, факс (0432) 57-03-01 
web: www .у і n gudpss. uov.ua, e-mail: infb@vingudr>ss.uov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

Я. головний державний інспектор Вінницької області -  СИДОРУК  
Г ригорій  П авлови ч ,

р о з г л я н у в ш и , експертний висновок від 20.09.2019 року №  003056 д.к./19 
виданий регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в 
Полтавській області, отримані 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 масло солодковершкове селянське 72,6% жиру ТМ «Вершкова 
долина» ДСТУ 4399:2005 ДП «Старокостянтинівський молочний завод», 
(місцезнаходження виробника та адреса потужностей виробництва: 31104 
Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. І.Франка, 47) за вмістом 
тригліцеридного складу молочного жиру не відповідають 150 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,

1. Зобов'язати ФОП Косюк Ірину Володимирівну (вул. Соборна, 30/1 
с. Війтівка, Бершадський району, Вінницька область) припинити обіг 
харчових продуктів масла солодковершкового селянського 72,6% жиру 
ДСТУ 4399:2005 ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 
ТМ «Вершкова долина» (місцезнаходження виробника та адреса 
потужностей виробництва: 31104 Хмельницька область, 
м. Старокостянтинів, вул. І.Франка, 47) до отримання результатів, які

РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів

м. Вінниця

Вирішив:



відповідають параметрам щодо тригліцеридного складу молочного жиру в 
даному продукті, з 23.09.2019 р о к у .

2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити до доведення 
підприємства ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ТМ «Вершкова 
долина» (місцезнаходження виробника та адреса потужностей виробництва 
31104 Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. 1.Франка, 47), що 
статтею 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» оператор ринку зобов'язаний 
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 
Косюк Ірину Володимирівну.

4. Рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів набирає 
чинності з моменту його вручення Косюк Ірині Володимирівні і

Головного управління

Г р и г о р і й  СИДОРУК
(ім'я, прізвище)

^ ознайомився і(_даин примірник для виконання отримав.
Із термінаміГуСунення порушень згоден.
« ____ »____________________ 20_____року
Керівник або уповноважена особа
оператора ринку _______________________  ______________________________

(підпис) (ім'я, 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.

оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.


