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Державну службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба) 
 утворено шляхом перетворення Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби і 
приєднавши до Служби, що утворюється, Державну 
інспекцію з питань захисту прав споживачів і 
Державну санітарно-епідеміологічну службу  

та поклавши на Службу, що утворюється, функції з 
реалізації державної політики, які виконували органи, 

що припиняються 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»  



Головне управління забезпечує реалізацію 
державної політики у сферах: 

 ветеринарної медицини та безпечності харчових 
продуктів 

 державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства 

 карантину та захисту рослин, насінництва та 
розсадництва 

 нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу 

 здійснення державного нагляду (контролю) за 
дотриманням законодавства про захист прав 
споживачів  

 здійснення державного ринкового та метрологічного 
нагляду 

 дотримання вимог щодо формування, встановлення та 
застосування державних регульованих цін 



СТРУКТУРА 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини 

Управління державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства 

Управління фітосанітарної безпеки 

Управління захисту прав споживачів 

Відділ реєстрації сільськогосподарської техніки 

Сектор контролю за регульованими цінами 

18 територіальних управлінь (міських, районних, 
міськрайонних) 



СФЕРА УПРАВЛІННЯ 

16 районних та 2 міські лікарні ветеринарної 
медицини 

Волинська регіональна державна лабораторія 

5 міжрайонних державних лабораторій  



Державний нагляд (контроль)  
у сфері безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини 

• під наглядом – понад 8,5 тис. об'єктів (заклади 
громадського харчування, торгівлі харчовими продуктами, 

м’ясо-, молоко-, рибопереробні підприємства тощо) 

• проведено перевірок у 2018 році – 837 

• встановлено порушень – у 20% 

• застосовані заходи – накладено штрафів на 
суму 124 тис. грн, тимчасово призупинено 
діяльність 4 операторів ринку 

• видано 158 експлуатаційних дозволів 



Державний нагляд (контроль)  
у сфері безпечності харчових продуктів  

та ветеринарної медицини 

• на агропродовольчих ринках – проведено 
405 тис. експертиз та 620 тис. лабораторних 
досліджень харчової продукції 

• на м'ясопереробних підприємствах – до 
забою оглянуто 143 тис. голів с/г тварин, 41 
млн голів птиці 

• до реалізації недопущено – 159 тон м'яса, 
48 тон субпродуктів, 220 кг овочів 



Протиепізоотичні заходи 
 Спеціалістами ветеринарної медицини 
щорічно проводиться: 
 

• понад 4,3 млн. профілактичних щеплень та 
обробок тварин 

• понад 620 тис. діагностичних досліджень 
 

 Внаслідок проведених заходів досягнуто 
епізоотичного благополуччя тваринництва 
області щодо гострих інфекційних та 
інвазійних захворювань 

 



Заходи по недопущенню АЧС 

• дотримання «закритого» режиму роботи 
свиногосподарств 

• контроль за походженням кормів, 
підстилки, призначених для відгодівлі та 
утримання поголів'я свиней 

• своєчасне виявлення хворих та загиблих 
свиней, оперативне інформування 
спеціалістів Держпродспоживслужби 

• проведення депопуляції дикого кабана в 
мисливських угіддях всіх форм власності 



Державний нагляд (контроль)  
у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення 

• під наглядом – понад 4 тис. об'єктів (заклади 
освіти, оздоровлення та відпочинку, об'єкти централізованого 
водопостачання, водовідведення, поводження з відходами, 

лікувально-профілактичні заклади тощо) 

• проведено перевірок у 2018 році – 759 

• охоплено об'єктів – 18% 

• встановлено порушень – у 11% (по кожному 

порушенню видано припис) 



Участь в комісійних 
обстеженнях 

• прийнято участь в 1215 комісійних 
перевірках об’єктів нагляду, в тому числі 1198 

(98,6%) за ініціативою органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування 

• у складі комісій обстежувалися дитячі 
навчально-виховні заклади перед 
початком літньої оздоровчої кампанії та 
нового навчального року 



Надання адміністративних послуг та 
проведення погоджувальних процедур 

• видано 44 дозволи (санітарні паспорти) на роботу з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання 

• розглянуто 338 пакетів документів для отримання рішення 
про можливість/неможливість видачі дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами 

• видано 9 санітарних паспортів на склади зберігання 
пестицидів та агрохімікатів 

• видано 15 актів на отримання ліцензії на провадження 
господарської діяльності з медичної практики, надання освітніх послуг 

• погоджено 6 проектів містобудівної документації, 2 
проекти відведення очищених стічних вод в поверхневі водойми 

та 2 схеми санітарного очищення населеного пункту 



Державний моніторинг 
• протягом 2018 року досліджено понад 20 тис. проб:  

 
 

 

Об'єкт дослідження  Кількість проб Нестандартних  

Вода питна  3130 0,6% - за мікробіологічними пок. 
12,0% - за вмістом заліза 

Змиви 6536 8,0% 

Готових страв на бак 
забруднення 

1405 4,0% 

Овочів на вміст нітратів 406 5,9% 

Параметрів мікроклімату 
(температура, вологість, 
швидкість руху повітря) 

4939 0,1% - за температурою повітря 

Освітлення 3064 0,1% 

Вода водойм 100 13,3% - за мікробіологічними пок. 

Ґрунт 43 

Атмосферне повітря 30 13,5% 



Державний моніторинг 
 Особлива увага при проведенні моніторингу 
на території області протягом 2018 року приділялася 
контролю за безпечними умовами навчання та 
виховання дітей в дитячих та підліткових закладах. 
 Загалом лабораторними дослідженнями 
(випробуваннями) у звітному році охоплено 65,4% 
шкіл (2017 рік – 19,8%), 70% ДНЗ (2017 рік – 21%), 
25,5% дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку. 
 По кожному випадку виявлених відхилень на 
адресу керівників навчально-виховних закладів, 
відділів освіти райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, власників джерел 
водопостачання, підприємств, установ, організацій 
надані відповідні рекомендації. 



Спалахи та групові захворювання 
гострими кишковими інфекціями 

• прийнято участь в розслідуванні 6 випадків  

• постраждало 76 осіб, з яких 28% діти  

• на об‘єктах ресторанного господарства – 4, у 
побуті – 2 

• проведені заходи – тимчасово припинено 
діяльність 4 операторів ринку, накладено 4 
штрафи на суму 85,6 тис. грн. 

 

 



Основні завдання  
управління фітосанітарної безпеки: 
захист рослин від шкідливих організмів 

охорона території України від занесення 
карантинних організмів 

здійснення державного контролю у сферах 
карантину та захисту рослин, насінництва та 
розсадництва 

здійснення контролю за додержанням 
регламентів зберігання, транспортування, 
торгівлі та застосування засобів захисту 
рослин 



На території Волинської області 
поширено 4 карантинних організми:  

• золотиста картопляна нематода – 946 га (3031 

випадок у всіх районах, окрім Луцького) 

• західний кукурудзяний жук – 406 га (11 випадків 
у 10 районах – Турійський, Старовижівський, Ратнівський,   
Ковельський, В-Волинський, Іваничівський, Локачинський, 

Горохівський, Луцький, Любешівський)  

• амброзія полинолиста – 21 га (47 випадків у 8 
районах – Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, 
Ковельський, Луцький, Любешівський, Любомльський, 

Маневицький) 

• бактеріальний опік плодових – 15 га (1 випадок, 

Іваничівський район)   

 



Країни, які передбачають встановлення 

зон вільних від карантинних організмів: 

• Євразійський економічний союз  

• Європейський союз  

• Китайська Народна Республіка  

• Турецька Республіка  

 У 2017-2018 роках проведено 4 семінари-
навчання щодо фітосанітарних вимог країн-партнерів.  
 

 У 2018 році для встановлення зон вільних від 
карантинних організмів звернулось 25 господарюючих 
суб’єктів.  



Заходи щодо недопущення 
отруєння бджіл пестицидами: 

• Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння між 
громадськими організаціями, Головним управлінням та 
Департаментом агропромислового розвитку Волинської ОДА  

• Протягом 2018-19 рр. за участю аграріїв, органів місцевого 
самоврядування, пасічників, громадських організацій проведено 
6 нарад у сфері бджільництва та захисту рослин 

• Розпорядженнями місцевих державних адміністрацій 
затверджено заходи щодо уникнення випадків отруєння бджіл 
під час проведення обробки сільськогосподарських угідь 
засобами захисту рослин 

• Розроблено «Методичні рекомендації, щодо проведення заходів 
при підозрі отруєння бджіл пестицидами», «Методичні 
рекомендації щодо заходів безпеки при роботі з пестицидами», 
«Пам’ятка щодо порядку реєстрації пасік» 



ДУ «Волинська обласна 
фітосанітарна лабораторія» 

- акредитована відповідно до вимог ДСТУ ІSO/IEC 
17025:2006 на проведення ентомологічної, 
мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної, 
гербологічної експертизи та ідентифікацію 
регульованих шкідливих організмів 

- проводить визначення посівних якостей насіння 

- виготовляє мікробіопрепарати 

- планує у 2019 році розпочати роботу по визначенню 
біохімічних і технологічних показників 
сільськогосподарських культур 



Державний нагляд (контроль)  
у сфері захисту споживачів, реклами, 

антитютюнового законодавства 

• проведено перевірок у 2018 році – 162 

• встановлено порушень – у 49% 

• притягнуто до адміністративної відповідальності 
43 особи на суму 7,2 тис. грн., 31 субʼєкта 
господарювання на суму 39,6 тис. грн.  

• досліджено 86 рекламоносіїв, порушення 
виявлено у 41%, на 29 суб’єктів господарювання  
накладено штрафи на суму 21,8 тис. грн.   



Державний нагляд (контроль)  
у сфері захисту споживачів, реклами, 

антитютюнового законодавства 

• розглянуто звернень громадян у 2018 році – 
132 

• на особистому прийомі споживачам надано - 
436 консультацій  

• за результатами розгляду скарг споживачам 
повернено коштів на загальну суму  192,3 тис. 
грн. 



Державний нагляд (контроль)  
у сфері ринкового та метрологічного нагляду: 

• проведено перевірок у 2018 році – 76 

• проведено експертизу 30 зразків продукції 

• через невідповідність продукції вимогам 
технічних регламентів – прийнято 219 рішень 
щодо обмеження надання продукції на ринку  

• притягнуто до адміністративної 
відповідальності 74 субʼєкта господарювання 
на суму 347,6 тис. грн. 



Державний нагляд (контроль)  
у сфері державних регульованих цін: 

 Основні напрямками діяльності – контроль за  
цінами на лікарські засоби та вироби медичного 
призначення, а також за встановленими тарифами в 
сфері надання житлово-комунальних послуг. 
• проведено перевірок у 2018 році – 7 
• винесено 2 приписи щодо усунення виявлених 

порушень у сфері надання житлово-комунальних 
послуг (Володимир-Волинськтеплокомуненерго, 
ЛК ЖЕК №8 ЖБК м. Луцьк) 

• притягнуто до адміністративної відповідальності 
53 субʼєкта господарювання на суму 9,0 тис. грн. за 
порушення порядку формування та застосування цін та тарифів 
при реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів 



Відділ реєстрації 
сільськогосподарської техніки 

• зареєстровано 4754 машин і механізмів  
фізичних та юридичних осіб 

• знято з обліку 3144 одиниці техніки 

• видано 2003 посвідчення тракториста-
машиніста  

• надано 13952 відповіді на запити  



Веб-сайт: 
http://voldpss.gov.ua 

 

Наші контакти:  
вул. Поліська Січ, 10  

м. Луцьк,  
Волинська область,  

43000 
(0332) 77-24-00 

 
 

Е-mail: 
gu.dpss.volyn@i.ua,  
post@voldpss.gov.ua 

http://voldpss.gov.ua/
http://voldpss.gov.ua/

