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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення обігу харчов]

0с£ • •/ м. Вінниця

і  ' У
Я, головний державний інспектор Вінницької області -С идорук Григорій

Павлович,
розглянувши, експертний висновок від 02.10.2020 року № 005190 м/20 

(Вх-19599/-20 від 02.10.2020) виданий Вінницькою регіональною державною 
лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів, отриманий в результаті досліджень, проведених на 
виконання наказу Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області від 28.04.2020 року № 30-0 «Про затвердження Плану державного 
моніторингу харчових продуктів рослинного походження при 
внутрішньодержавному обігу у 2020 році у Вінницькій області»,

встановив, що буряк столовий, відібраний в складському приміщенні 
СФГ «Нива» с. Бабчинці, Чернівецький район, Вінницька область, не відповідає за 
фізико -  хімічними показниками, а саме: перевищення вмісту 
нітратів (мг/кг) -  3815,9 при нормі не більше 1400, що є невідповідністю. Згідно з 
актом відбору від 24.09.2020р. № 5, зразок було відібрано з партії 300 кг.

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 небезпечної продукції,

1. Зобов'язати директора СФГ «Нива» Іванця Леоніда Івановича тимчасово 
припинити обіг партії з якої здійснено відбір буряку столового урожаю 
2020року та вчинити необхідні коригувальні дії, спрямовані на усунення 
виявлених невідповідностей та приведення продукції до встановлених вимог.

2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити доведення до 
директора СФГ «Нива» Іванця Леоніда Івановича, що статтею 20 Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» встановлено, що оператор ринку зобов’язаний вилучати та/або
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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 
Іванця Леоніда Івановича.

4. Рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів набирає чинності 
з моменту його вручення Іванцю Леоніду Івановичу і оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області та діє протягом 10 ро£врих днів.
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ознайомився 
Із термі нами Усунення порушень згоден.
« ____»__________________ 20____ року
Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку _______________

примірник для виконання отримав.
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« _____» _____________________ 20___ року.




