
Результати роботи Управління безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини за 2019 рік 

Протягом 2019 року Головним Управлінням Держпродспоживслужби в 

Луганській області здійснено масштабну роботу у різних напрямках, а саме. 

Проведена широка роз’яснювальна робота серед операторів ринку щодо 

необхідності державної реєстрації їх потужностей. 

Станом на сьогодні за заявами суб’єктів господарювання зареєстровано 

7852 операторів ринку діяльність яких пов’язана з обігом харчової продукції та 

видано 41 експлуатаційний дозвіл. 

З початку 2019 року Головним управлінням у сфері безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини здійснено: 

- 506 позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

безпечності харчових продуктів, за результатами яких було надано 193 

приписів та встановлено контроль за їх виконанням; 

- 15 позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

ветеринарної медицини, за результатами яких було надано 4 приписи 

та встановлено контроль за їх виконанням. 

Під час позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

безпечності харчових продуктів відібрано 336 зразків харчових продуктів, в 19 

зразках виявлено невідповідності. 

Розглянуто всього 27 скарг фізичних осіб у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів. 

У сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів 

піддано штрафу 2 суб’єкти господарювання за порушення встановлених 

законодавством гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових 

продуктів на загальну суму 47376 грн. 

За результатами здійснення державного нагляду (контролю) на 

агропродовольчих ринках піддано 305 осіб на суму 16211 грн. 

На виконання Указу Президента України від 07.12.2019 року № 894 «Про 

невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей», доручення Прем’єр 

міністра України № 37580/01-19 від 25.10.2019 року за результатами 

селекторної наради з питань безпечності харчування в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти та доручення Прем’єр міністра України № 8/10111 

від 19.12.2019 року, з метою забезпечення безпечного харчування дітей в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти проведено низку заходів, а 

саме. 

За результатами співпраці Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації та Головного управління розроблено Регіональний 

план заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування у 

закладах освіти на 2019-2022 роки, який затверджено розпорядженням від 

14.11.2019 № 927 Голови Луганської обласної державної адміністрації – 

керівником обласної військово-цивільної адміністрації. 



В 2019 році Головним управлінням організовано та проведено 239 нарад з 

керівниками освітніх закладів щодо вимог харчового законодавства, зокрема з 

питань впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах 

системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР). Крім того, з даного питання видано 28 статей у пресі, висвітлено 

інформацію на офіційному веб-сайті, розповсюджено 372 інформаційних 

матеріали та надано 3 інтерв’ю на телебаченні. 

Станом на сьогодні в 42 освітніх закладах Луганської області 

впроваджено постійно діючі процедури, засновані на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

Проведено роботу з організації періодичного лабораторного контролю 

харчових продуктів, води питної та об’єктів довкілля в харчоблоках освітніх 

закладів. 

Всього відібрано 456 зразків (харчова продукція, змиви, вода питна) в 

закладах освіти, за результатами невідповідностей не встановлено. 

З метою забезпечення впровадження у закладах освіти системи НАССР 

надається необхідна методологічна допомога 2 освітнім закладам, які беруть 

участь у відповідному пілотному проекті. Також, проведено 22 майстер-класи 

на базі навчальних закладів на відповідність вимогам харчового законодавства 

щодо розробки та впровадження системи НАССР. 

Проведено 22 майстер-класи на базі навчальних закладів на відповідність 

вимогам харчового законодавства щодо розробки та впровадження системи 

НАССР. 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області 

посилено заходи щодо виявлення фальсифікованих харчових продуктів 

(харчоблоки закладів освіти, мережі супермаркетів, магазини, торгові точки, 

агропродовольчі ринки тощо) в режимі щотижневих моніторингових обходів, в 

тому числі щодо виготовлення на потужностях, що не внесені в державний 

реєстр потужностей операторів ринку та/або на які не видано експлуатаційний 

дозвіл. 

Кожен оператор ринку харчових продуктів під час здійснення 

моніторингових візитів отримує ознайомлення про обов’язки операторів ринку 

щодо дотримання харчового законодавства. 

У 2019 році проведено роз’яснювальну роботу на агропродовольчих 

ринках Луганщини з операторами ринку щодо виявлення та недопущення обігу 

фальсифікованих молочних та рибних продуктів. 

З метою протидії розповсюдження фальсифікованих традиційних 

молочних продуктів спеціалістами служби, під час моніторингу, здійснюється 

перевірка інформації зазначеної на маркуванні та в супровідній документації, 

на предмет наявності/відсутності потужностей у державних Реєстрах 

операторів ринку. 

У 2019 році проведено моніторингових обходів 2188 об’єктів роздрібної 

торгівлі на підконтрольній території, 7 гуртівень, 18 агропродовольчих ринків, 

8 мереж супермаркетів. 



За результатами роботи в 2019 році на 18-ти об’єктах в 4 районах області 

виявлено 90 банок молока згущеного з підробленим маркуванням, з яких: 

- 38 на агропродовольчих ринках; 

- 52 в закладах роздрібної торгівлі. 

Протягом 2019 року вилучено з обігу за ініціативою суб’єкта 

господарювання рибні консерви торгової марки «Аквамарин» ТОВ «Інтерфлот» 

виробництва ТОВ «Альфа-Етекс» в кількості 33 банки. 

З початку функціонування Єдиного державного реєстру ветеринарних 

документів (ЄДРВД) державними лікарнями ветеринарної медицини видано 

16147 ветеринарних документів, що склало 100% з часу впровадження ЄДРВД. 

Усі державні випробувальні лабораторії Держпродспоживслужби в 

Луганській області отримали уповноваження Державною службою України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – надання прав 

проводити дослідження для цілей державного контролю та впровадили 

інформаційну систему LIMS (Laboratory Information Management System) і 

наповнюють її результатами лабораторних досліджень (випробувань). 

Протиепізоотична робота 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області 

(далі – Головне управління) проведено комплекс заходів, направлених на 

підтримку стабільної епізоотичної ситуації, завдяки яким територія області є 

вільною від особливо небезпечних захворювань сільськогосподарських тварин 

та птиці. 

Африканська чума свиней 

В Луганській області перший випадок африканську чуму свиней (далі – 

АЧС) зареєстровано у 2014 році (4 – в 2014 у Станично-Луганському, 

Біловодському, Краснодонському районах, 11 – в 2017 у Білокуракинському, 

Старобільському, Сватівському, Новоайдарському, Троїцькому районах, 3 – 

2018 р. у Білокуракинському, Новоайдарському районах та м. Рубіжне), 

останній випадок АЧС в м. Рубіжне ліквідовано у січні 2019 року. 

На теперішній час територія області є благополучною щодо хвороби на 

АЧС. 

З метою ліквідації та недопущення розповсюдження АЧС територією 

області, вживаються наступні заходи, зокрема: 

- проведено 3 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії (далі – ДНПК) при Луганській облдержадміністрації та 30 

засідань ДНПК при райдержадміністраціях та міських радах з питань 

координації заходів та оперативного реагування при ліквідації та 

недопущення розповсюдження АЧС; 

- ведеться постійний державний ветеринарно-санітарний контроль за 

переміщенням свиней; 



- комплектація свиногосподарств області поголів’ям свиней з 

неблагополучних по АЧС районів України не здійснюється; 

- лабораторно досліджено на АЧС 801 проба сироватки крові, результат 

досліджень – збудника не виявлено; 

- спеціалістами Держпродспоживслужби та фахівцями державних 

установ ветеринарної медицини постійно проводяться заходи з 

керівниками та відповідальними працівниками свиногосподарств 

області щодо забезпечення роботи господарств в «закритому» режимі, 

всього проведено 140 бесід з наданням відповідних рекомендацій; 

- ведеться просвітницька робота через засоби масової інформації з 

питань профілактики та небезпеки виникнення АЧС. В 2019 році 

проведено: виступів по телебаченню – 5, радіо – 627, лекцій – 12, 

вуличних сходів – 416, бесід – 29017, статей у пресі – 9, 

розповсюджено листівок та плакатів – 17790. 

Сказ 

Протягом 2019 року в області зареєстровано 21 неблагополучний пункт, в 

яких захворіло 24 тварини, що в 3 рази менше ніж у 2018 році (47 

неблагополучних пунктів, в яких захворіло 65 тварин). 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області 

організовуються заходи з профілактики, недопущення виникнення та 

розповсюдження сказу тварин на територію області, а саме: 

- В 2019 році проведено 1 засідання ДНПК при Луганській 

облдержадміністрації та 61 ДНПК при райдержадміністраціях та 

міських радах з питань профілактики та ліквідації сказу. 

- За 2019 рік в області проведені заходи з локалізації та ліквідації 29 

осередків спалахів сказу. 

- В листопаді 2019 року проведено кампанію з пероральної імунізації 

диких м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу 

принад з вакциною, площа оброблених ділянок склала 12627,38 та 

використано 317333 принад. 

- Для визначення ефективності проведеної пероральної кампанії, в 2019 

році досліджено 405 проб біоматеріалу від впольованих лисиць для 

лабораторного дослідження. 

- Згідно плану протиепізоотичних заходів в Луганській області на 2019 

рік всього щеплено проти сказу: ВРХ – 28998, ДРХ – 6941, собак – 

51000, котів – 42157 голів. 

- Інформація про небезпеку сказу та необхідність вакцинації тварин, 

регулярно доводилася населенню через засоби масової інформації на 

обласному та місцевих рівнях. За 2019 рік видано 15 статті у пресі, 

зроблено 592 виступів по радіо, 8 виступів по телебаченню, проведено 

20 лекцій, проведено понад 43 тис. бесід з населенням, розповсюджено 

понад 15 тис. листівок. 



- З метою регуляції чисельності безпритульних тварин на території міст 

та районів області всього відловлені гуманним методом 485 

безпритульних тварин в районах та містах області. 

- З метою зменшення кількості хижих тварин в дикій фауні та на 

виконання рішень засідань ДНПК при Луганській 

облдержадміністрації у 2019 році на території Луганської області 

розпочато роботу щодо відстрілу хижих та шкідливих тварин, всього 

відстріляно: лисиць – 553, вовків – 31, здичавілих собак та котів – 402, 

інших тварин – 9. 

Хвороби птиці 

Для контролю епізоотичної ситуації в Луганської області проводяться 

постійні моніторингові дослідження на інфекційні хвороби птиці (грип, 

Ньюкаслська хвороба), передбачені Державним планом моніторингу 

інфекційних хвороб птиці на території України. 

На протязі 2019 року досліджено на Ньюкаслську хворобу – 7371, на грип 

– 714 та на туберкульоз – 1791, результат досліджень – збудників хвороб на 

виявлено. Вакциновано проти Ньюкаслської хвороби 812 200 голів птиці різних 

видів. 

Заразний вузликовий дерматит 

У зв’язку із спалахом заразного вузликового (нодулярного) дерматиту 

(далі – ЗВД) ВРХ на території Російської Федерації, відповідно до п. 21 

Протоколу засідання ДНПК при Кабінеті Міністрів України від 06.12.2016 № 2 

ряд областей України в тому числі і Луганську область визнано загрозливою 

зоною щодо занесення на територію України захворювання на ЗВД ВРХ. 

В 2019 році з метою недопущення виникнення заразного ЗВД ВРХ на 

території області спеціалістами Держпродспоживслужби Луганської області 

вживались наступні заходи: 

- З початку квітня 2019 року розповсюджено понад 200 інформаційних 

плакатів. 

- Проведено облік усіх наявних суб’єктів господарювання, діяльність 

яких пов’язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією ВРХ, її 

забоєм, переробкою та зберіганням продукції, незалежно від форми 

власності та підпорядкування. 

- Постійно ведеться робота щодо ідентифікації всього наявного 

поголів’я ВРХ. 

- Всього профілактично оброблено інсектицидно-репелентним 

препаратом «Цифлур» проти ЗВД ВРХ 101,134 тис. голів тварин. 

Для проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів щодо 

профілактики основних заразних хвороб тварин Держпродспоживслужбою 

розраховано потреба в засобах захисту тварин всіх видів та птиці в Луганській 

області. У 2019 році одержано та розподілено між структурними підрозділами 

Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 



ветеринарних біопрепаратів, лабораторних діагностикумів та дезінфекційних 

засобів всього на суму 10 232 804 грн. 

Клінічні, алергічні, лабораторні дослідження та імунізація 

сільськогосподарських тварин проведена на високому рівні і виконана на 100% 

до плану. 

Питання стосовно вжиття заходів в галузі безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини на постійному контролі Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області. 


