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РІШЕННЯ
про тимчасове припинення виробництва і обігу харчового продукту

11.03.2020 м. Вінниця № О

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

розглянувши, протокол випробування від 10.03.2020 року № 16 виданий 
ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України», отриманого в 
результаті досліджень (сировини) в зв’язку з підозрою на сальмонельоз,

встановив, що яйця курячі харчові (столове Елітне С-0) відібрані в супермаркеті 
TOB «ЕКО» просп. Коцюбинського, 70 м. Вінниця. Виробник ТОВ «Птахофабрика» 
Зарічна» (вул. Донецька, 33, м. Гуляйполе, Запорізька область 70202), не відповідає 
за мікробіологічними показниками, а саме: патогенні ентеробактерії Salmonella 
Enteritidis -  25,0 в г/см3, при нормі не допускається, що являється невідповідністю. 
Дата пакування зазначена на упаковці А 25 лютого 2020р. об’єм партії 34 560 шт.

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 продукції, яка не відповідає значенням параметрів безпечності,

Вирішив:
1. Зобов'язати директора супермаркету ТОВ «ЕКО» Байдацьку 

Оксану Дмитрівну, (просп. Коцюбинського, 70, м. Вінниця) припинити обіг 
вищевказаного харчового продукту з 11.03.2020 року.
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2. Відповідальність за виконання п. 1 цього рішення покладається на Байдацьку 
Оксану Дмитрівну.

3. Рішення про тимчасове припинення виробництва і обігу харчових продуктів 
набирає чинності з моменту його вручення Байдацькі Окані Дмитрівні і 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Головний державний інспектор 
Вінницької області Григорій СИДОРУК

(ім'я, прізвище)

З цим Рішенням ознайомився-ї" один примірник для виконання отримав. 
Із термінами усунення порушень згоден.
« ____»__________________ 20____ року

Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку __________

(підпис)

Рішення ВІД « ______ » 20
(ім’я, прізвище)

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.


