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РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчового продукту

м. Вінниця

Я, головний державний інспектор Вінницької області -  Сидорук Григорій 
Павлович,

розглянувши, експертний висновок від 17.02.2020 року № 000600 д.к./20 
виданий регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в 
Вінницькій області,

встановив, що горілка «Пшенична ОЛЕКСАНДРІЯ» ДСТУ 4256:2003 
виробництва ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ ГІРЕМІУМ» (вул. Л. Коваленка, 32, 
м. Олександрія, Кіровоградська область), не відповідає за параметрами ДСТУ, а 
саме: за фізико -  хімічними показниками (масова концентрація сивушного масла, 
міцність), що являється невідповідністю. Дата виготовлення вищевказаної горілки 
зазначена на упаковці 11.06.2019 2, об’єм партії з якої відбиралась продукція 
19 пляшок по 0,5дм3.

Керуючись: п. 2 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 продукції, яка не відповідає значенням параметрів безпечності,

Вирішив:
1. Зобов'язати ФОН Брижату Ольгу Володимирівну, магазин «Продукти» 

(вул. Центральна, 63, с. Білоусівка, Тульчинський район, Вінницька область)
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вилучити з обігу горілку «Пшенична ОЛЕКСАНДРІЯ» ДСТУ 4256:2003 
виробництва ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ ПРЕМІУМ», (вул. Л. Коваленка, 32, 
м. Олександрія, Кіровоградська область), з 17.02.2020 року.

2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити доведення до 
ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ ПРЕМІУМ», 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 Брижату 
Ольгу Володимирівну.

4. Рішення про вилучення з обігу харчових продуктів набирає чинності з 
моменту його вручення Брижаті Ользі Володимирівні і оприлюднення на 
офіційному г^б-ранті Головного управління Держпродспоживслужби у 
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Г оловний д е ржа в ндедаа'М̂ п еї|ф)Ь
Вінницької оЩастЕ^кУоР ІШІ І /______  Григорій СИДОРУК

( ім 'я ,  прізвище)

З цим Рк^^шт^ьйедСиомиве5г^один примірник для виконання отримав.
Із термінами усуїгевщжі-іюрушень згоден.
« ____ »__________________ 20____ року

Керівник або уповноважена особа
оператора ринку _____________________ ____________________________

(п ідпис) ( ім 'я ,  прізвищ е)

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.


