
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР

вул. Максимовича, 19, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 65-88-00, факс (0432) 57-03-01 
web: www.vingudpss.gov.ua. e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

РІШЕННЯ
про вилучення з обігу та знищення харчових продуктів

- (9Д ■ о&УіЛ/ м. Вінниця № У

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

розглянувши, експертні висновки від 18.02.2021 року № 000518 п/21;№ 000519 
п/21, № 000520 п/21, № 000521 п/21, № 000522 п/21, № 000523 п/21, № 000524 п/21, 
№ 000525 п/21, № 000526 п/21, № 000527 п/21(Вх-1782/02/21 від 18.02.2021)видані 
Вінницькою регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби, 
отримані в результаті досліджень на відповідність ДСТУ 4497:2005 «Мед 
натуральний. Технічні умови»,

встановив, що мед натуральний (партія 134, медозбір 2020 року), у кількості 
2858 (дві тисячі вісімсот п’ятдесят вісім) кг, який знаходиться в металевих бочках на 
зберіганні ТОВ СП «Мед Поділля», вул. С. Щедріна, 131, м. Вінниця здавач меду 
ФО Хамракулову Білолідіну (м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, буд. 5, кв. 110), не 
відповідає за фізико -  хімічними показниками, а саме:

у відібраному зразку з бочки№ 1 -  перевищений вміст гідрооксиметил- 
фурфуролу (далі -  ГМФ) 120,96 мг/кг при нормі для меду І ґатунку не більше 25,0 та 
масова частка сахарози (до безводної речовини) -  9,38% при нормі для меду І 
ґатунку не більше 6,0;

у зразку з бочки № 2 вміст ГМФ -  276,87 мг/кг та дістане число (до безводної 
речовини) -  5,63 од. Готте (при нормі для меду І ґатунку не менше 10,0);

у зразку з бочки № 3 вмістГМФ -  150,9 мг/кг та масова частка сахарози (до 
безводної речовини) -  22,2%;

у зразку з бочки № 4 -  віст ГМФ -  415,3 мг/кг та дістане число (до безводної 
речовини) -  4,22 од. Готте;
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у зразку з бочки № 5 -  вміст ГМФ -  262,1 мг/кг та дістане число (до безводної 
речовини) -  6,87 од. Готте;

у зразку з бочки № 6 -  вміст ГМФ -  236,7 мг/кг та дістане число (до безводної 
речовини) -  8,16 од. Готте;

у зразку з бочки № 7 -  вміст ГМФ -  219,54 мг/кг; 
у зразку з бочки № 8 -  вміст ГМФ -  160,8 мг/кг;
у зразку з бочки № 9 -  вміст ГМФ -  217,35 мг/кг та дістане число (до безводної 

речовини) -  9,58 од. Готте;
у зразку з бочки № 10 -  вміст ГМФ -  223,49 мг/кг та дістане число (до безводної 

речовини) -  4,03 од. Готте, що є невідповідністю.

Враховуючи викладене та відповідно до п. 44 ст. 1 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 
23.12.97 № 771/97-ВР, вищезазначений харчовий продукт вважається 
небезпечним та є шкідливими для здоров’я та непридатним для споживання.

На підставі ч. 1, п.п. 1, 7 ч. 2, ч. З та 6 ст. 20, п. 1 ч. 2 ст. 37 Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
від 23.12.1997 № 771/97-ВР, п. 2 ч. 4 ст. 11, п. 2 ч. 1 ст. 16 Закону України 
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 
від 18.05.2017 № 2042 -VIII, п.13, 14, ч. 1 ст.1, п. 2 ч.І ст. 12, ч. 2 ст. 15 Закону 
України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для 
споживання людиною» від 07.04.2015р. № 287-VIII.

Вирішив:

1. Зобов'язати Хамракулова Білолідіна вжити заходів щодо вилучення та 
знищення меду який перебуває в обігу та не відповідає вимогам санітарних 
заходів, є шкідливим для здоров’я та непридатним для споживання.

2. Зобов'язати директора підприємства ТОВ СП «Мед Поділля», Микитюка 
Івана Григоровича на складі якого здійснюється зберігання небезпечного та 
шкідливого для здоров’я меду у кількості 2858 кг не вводити в обіг.

3. Управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Г оловного управління Держпроджспоживслужби, забезпечити доведення 
даного Рішення до здавача продукції Хамракулова Білолідіна та директора 
ТОВ СП «Мед Поділля» Микитюка Івана Григоровича.

4. Інформацію з матеріалами щодо вжитих заходів надати Головному управлінню 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області на електронну адресу: 
info@vingudpss.gov.ua та в паперовому вигляді до 05 березня 2021 року

5. Рішення про вилучення та знищення харчових продуктів набирає чинності з 
моменту його вручення Хамракулову Білолідіну та Микитюку Івану 
Григоровичу і оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області та діє протягом 10 робочих днів.
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Це рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. 
Оскарження рішення не припиняє його дії та не звільняє від обов’язку виконання.

Попереджаю, що невиконання рішення тягне відповідальність згідно з чинним 
законодавством.

Г оловний держави 
Вінницької облас

З цим Ріше 
Із термінами усуненн

Григорій СИДОРУК
(ініціали, прізвище)

ївся і один примірник для виконання отримав, 
згоден.

« » 02 . 20 року

Керівник або уповноважена 
оператора ринку

Керівник або уповноважена особа 
оператора ринку

(підпис) (ініціали, 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.


