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РІШЕННЯ
про вилучення з обігу харчового продукту

м. Вінниця № Qff/b/

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

розглянувши, експертний висновок від 16.04.2020 року № 001687 п/20 виданий 
Вінницькою регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби,

встановив, що огірок свіжий (Екстра) від партії 185.0 кг, дата виготовлення 
04.04.2020р. виробництва ТОВ «Томаті» (вул. Київська, 8, м. Вишневе, Київська 
область), не відповідає за фізико-хімічними показниками, а саме: перевищення за 
вмістом нітратів, що являється невідповідністю.

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 ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (вул. Зодчих, 2, місто Вінниця) вилучити з 

обігу огірок свіжий (екстра) партія 185.0 кг, дата виготовлення 04.04.2020р. 
виробництва ТОВ «Томаті» (вул. Київська, 8, м. Вишневе, Київська область) 
з 17.04.2020 року.
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2. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити доведення до 
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (вул. Зодчих, 2, місто Вінниця)», 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 керуючу 
магазином Сидорук Анну Сергіївну.

4. Рішення про вилучення з обігу харчових продуктів набирає чинності з 
моменту його вручення Сидорук Анні Сергіївні і оприлюднення на офіційному 
веб^^Й Ш ^йвн ого  управління ДержпрддбЬоживслужби у Вінницькій області.
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Г р и г о р і й  СИДОРУК
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имірник для виконання отримав.

Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку __________

Рішення від «____ »
(підпис)

20 року №
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надіслано
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(найменування суб'єкта господарювання)
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20____ року №

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання рішення отримано 
« _____ » ______________________20___ року.


