
Підсумки роботи за 12 місяців 2019 року управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 

Держпродспоживслужби в Донецькій області  
 

Протягом 2019 року районними, міськими та міжрайонним 
управліннями проведено Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області (далі – Головне управління) було проведено 462 
позапланові перевірки, з яких: 

ініційовані самими суб’єктами господарювання - 361 перевірка; 
проведені за зверненнями громадян - 2 перевірки; 
за дорученням Прем’єр - Міністра України - 0 перевірок; 
з контролю за виконанням суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів - 62 перевірки; 
за рішенням суду - 0 перевірок; 
за обґрунтованою підозрою про невідповідність - 37 перевірок. 
Планові перевірки за всіма напрямками діяльності не проводилися у 

зв’язку із дією мораторію на проведення планових перевірок суб’єктів 
господарювання в зоні проведення АТО/ООС та позапланових перевірок 
щодо суб’єктів із «середнім» та «низьким» ступенем ризику (Закон України 
«Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1275-
р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 
здійснювалася антитерористична операція») (далі – Мораторій). 

Районними, міжрайонним та міськими управліннями Головного 
управління видано через центри надання адміністративних послуг 44 
експлуатаційних дозволи на експлуатацію підконтрольних об’єктів, а саме: 

28 дозволів - операторам ринку харчових продуктів; 
16 дозволів - операторам ринку нехарчових продуктів. 
Підвідомчими державними установами ветеринарної медицини за цей 

період видано громадянам та суб’єктам господарювання 44728 супровідних 
ветеринарних документів на підконтрольні вантажі. 

У Державному реєстрі операторів ринку харчових продуктів 
районними та міськими управліннями зареєстровано 1797 потужностей 
операторів. 

Державними лікарнями та лабораторіями, відповідно до Плану 
протиепізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин 
в Донецькій області на 2019 рік, проведено 153242 лабораторно-
діагностичних досліджень сільськогосподарських та домашніх тварин і 
птиці, в тому числі: 

246 досліджень на сказ тварин (75 – позитивно); 
1177 досліджень на африканську чуму свиней (9 – позитивно); 
51818 досліджень на бруцельоз (негативно); 
5727 досліджень на лептоспіроз (1049 – позитивно). 
За наслідками досліджень в області зафіксовано 45 неблагополучних 

пунктів зі сказу тварин (на початок року налічувалось 13 пунктів, 



оздоровлено 45 пунктів), станом на 01.01.2020 залишаються в стадії 
оздоровлення 13 пунктів, фактів зараження та захворювання людей на сказ не 
зафіксовано. 

Встановлено карантини з африканської чуми свиней (далі – АЧС) в 5 
неблагополучних пунктах. На початку року налічувалось 4 неблагополучні 
пункти, карантини встановлені у 5 нових пунктах та скасовані у 9 пунктах, 
станом на 01.12.2019 неблагополучні пункти відсутні. Взаємозв’язку між 
осередками АЧС не встановлено, розповсюдження епізоотії за межі 
карантинних зон не допущено. 

При проведенні лікувально-профілактичних обробок та 
вакцинопрофілактики серед тварин і птиці державними лікарнями здійснено 
27 771 038 головообробок, в тому числі:  

парентеральних щеплень проти сказу тварин всіх видів – 154214; 
пероральна імунізація диких м’ясоїдних – 222700 доз; 
щеплень проти сибірки – 77048; 
щеплень свиней проти КЧС – 1 217 055; 
щеплень птиці проти хвороби Ньюкасла – 11 066 619; 
дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію з профілактичною метою або 

вимушено проведено на 8478 тваринницьких об’єктах загальною площею 
33 586 965 м2. 

Протиепізоотичні заходи загалом по області виконуються у 
відповідності до запланованих обсягів, з дотриманням сезонності та 
забезпеченням повного охоплення поголів’я, що підлягає обробкам за віком. 

З початку року в області було ідентифіковано 9338 голів ВРХ (в т.ч. 
1724 корів), 18102 голів свиней та 315 голів ДРХ. 

Головним управлінням були підготовлені відповідні матеріали та 
організовано проведення 3 засідань Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії (далі – ДНПК) при Донецькій 
облдержадміністрації, за матеріалами та на виконання яких в районах і містах 
області проведено 180 засідань місцевих ДНПК з питань посилення 
протиепізоотичних заходів, в тому числі та в основному щодо профілактики, 
боротьби та недопущення поширення АЧС, сказу та сибірки, утримання 
місць захоронення тварин, створення резервів засобів для реагування на 
спалахи епізоотій, боротьби зі стихійною торгівлею тощо. 

В межах виконання прийнятих рішень підвідомчими установами 
Головного управління розповсюджено в громадських місцях, серед 
населення та суб’єктів господарювання 6387 листівок та пам’яток з 
профілактики АЧС і сказу, видано 29 статей у пресі, здійснено 5 виступів на 
телебаченні, радіо та в Інтернет - ЗМІ (які повторювалися багаторазово), 
проведено 9150 бесід, лекцій, виступів та нарад на різних рівнях. 
 


