Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного
законодавства у 2017 році
Впродовж 2017 року державний нагляд (контроль) у сфері санітарного
законодавства Держпродспоживслужбою здійснювався в умовах встановлених
законодавством мораторію на проведення планових заходів державного нагляду
та певних обмежень проведення позапланових перевірок (лише за зверненням
суб’єкта господарювання або за скаргою фізичної особи за погодженням
Державної регуляторної служби).
За оперативними даними під наглядом Держпродспоживслужби у сфері
санітарного законодавства знаходилось 344330 об’єктів, у тому числі об’єктів
централізованого водопостачання - 12119, дошкільних навчальних закладів 11834, загальноосвітніх навчальних закладів - 16428, дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку – 9578, оздоровчих закладів для дорослих - 2026,
лікувально-профілактичних закладів - 26171, харчових об’єктів – 134886,
підприємств сільського господарства - 17923, промислових підприємств - 29700,
полігонів захоронення промислових відходів - 145, об’єктів поводження з
твердими побутовими відходами - 5487, сміттєзвалищ – 6093, інших - 75171.
Незважаючи
на
обмеження
контрольно-наглядових
функцій
Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства працівниками
територіальних органів Держпродспоживслужби у сфері санітарного
законодавства перевірено 16300 об’єктів нагляду. Під час перевірок на 5010
об’єктах встановлено порушення санітарного законодавства, що склало 31% із
загальної кількості перевірених об’єктів.
Значний
обсяг
роботи
працівниками
територіальних
органів
Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства проведено у складі
комісійних перевірок (обстежень), зокрема перевірено (обстежено) 56646
об’єктів, що майже вдвічі більше, ніж у 2016 році (31458). Порушення санітарного
законодавства встановлено на 19257 (34%), що майже втричі більше, ніж у 2016
році (7984).
За результатами здійснених у 2017 році заходів державного нагляду
(контролю) та на підставі встановлених порушень санітарного законодавства за
рішенням суду припинено діяльність 12 об’єктів, передано 64 справи до
правоохоронних органів та надано 6980 приписів.
Спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби з питань
дотримання вимог санітарного законодавства у звітному році ініційовано
проведення 1243 засідань Комісій техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), місцевим органам виконавчої влади та
місцевого самоврядування надано 24423 відповідних пропозиції, здійснено 38229
заходів, у т.ч. обстежень, за ініціативою органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування та правоохоронних органів.
Територіальними органами Держпродспоживслужби у сфері санітарного
законодавства розглянуто 5703 звернення (скарги) фізичних осіб, з яких вирішено
позитивно 3712 (65%). У 2067 випадках звернень (скарг) громадян у сфері
санітарного законодавства ініційовано їх комісійний розгляд, повторно
розглянуто 354 звернення (скарги) фізичних осіб (6,2%).
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Відповідно до Порядку надання погодження на проведення позапланового
заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення
фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав
територіальними органами до ДРС направлено 516 запитів щодо погодження
позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного
законодавства, що склало 75% від загальної кількості поданих
Держпродспоживслужбою запитів щодо погодження позапланових заходів
державного нагляду (контролю) у всіх сферах державного нагляду (контролю).
Радою з питань державного нагляду (контролю) Державної регуляторної
служби погоджено близько 70% запитів на позапланові заходи державного
нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства.
Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства в навчальних закладах.
Під наглядом Держпродспоживслужби у 2017 році знаходилось 11,8 тисяч
дошкільних, 16,4 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів та 1,2 тисячі ПТНЗ,
ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
Під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства у навчальних закладах спеціалістами Держпродспоживслужби
було взято участь у 44,5 тисяч обстеженнях навчальних закладів, у 85%
обстеження закладів проведено у складі комісій. Порушення вимог санітарного
законодавства встановлено майже у половини навчальних закладів (45% - 20121),
що на 23% більше ніж у 2016 році.
Основними порушеннями, які були встановлені під час обстежень
навчальних закладів стали: недотримання вимог щодо транспортування продуктів
харчування та продовольчої сировини;
порушення термінів проведення
обов’язкових медичних оглядів обслуговуючим персоналом; недотримання
термінів реалізації продуктів харчування; порушення товарного сусідства та
температурних умов, як при транспортуванні, так і при зберіганні продуктів
харчування та продовольчої сировини; несвоєчасне ведення медичної
документації по контролю за організацією харчування; порушення правил відбору
та зберігання добових проб; порушення технології приготування страв, що
підтверджено результатами лабораторних досліджень; відсутність або
недотримання погоджених територіальними органами Держпродспоживслужби
перспективних двотижневих меню; порушення правил особистої гігієни
персоналом; порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на
харчоблоках та харчових об’єктах які виробляють, реалізують та постачають
продукти харчування; вживання продуктів, заборонених для використання у
навчальних закладах.
З метою приведення навчальних закладів до вимог санітарного
законодавства на адресу керівників дошкільних навчальних закладів було
направлено 11,3 тисяч пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної бази
(виконано 82%), 17,6 тисяч пропозицій до керівників загальноосвітніх навчальних
закладів (виконано 76%) та 845 до ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації (виконано
89%).
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Держпродспоживслужбою вживались відповідні заходи реагування
(приписи, розпорядження), матеріали направлялись до органів місцевої влади та
місцевого самоврядування, посадовими особами Держпродспоживслужби з
метою приведення закладів до відповідних вимог керівникам навчальних закладів
надано 3324 приписи, 143 розпорядження, відсторонено від роботи 143 особи
персоналу, крім того 15 справ передано до прокуратури.
З метою забезпечення міжвідомчої координації органів виконавчої влади з
питань здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю дитячих закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування працівниками Держпродспоживслужби взято участь у
5622 комісійних обстеженнях дитячих закладів (порушення вимог санітарного
законодавства встановлено у 35% закладів).
За результатами спільних перевірок територіальними органами
Держпродспоживслужби керівникам закладів та місцевих органів виконавчої
влади направлено відповідні пропозиції щодо усунення встановлених порушень.
За даними лабораторних досліджень відхилення по калорійності від менюрозкладів встановлено у 1,1% проб, бактеріологічне забруднення готових страв
встановлено у 3% проб, питома вага позитивних змивів на умовно патогенну
мікрофлору з обладнання, інвентарю, рук та санітарного одягу кухарів закладів
оздоровлення становила 2,9%, при дослідженні овочів на вміст нітратів показник
відхилень склав 5,3%.
З метою оцінки якості питної води було проведено більш ніж 6 тисяч
досліджень проб питної води за бактеріологічними та за санітарно-хімічними
показниками, з них показник відхилень за бактеріологічними показниками склав
3,6 %, за санітарно- хімічними показниками – 7,3%.
Крім того, за результатами досліджень показників мікроклімату приміщень
закладів показник відхилень склав 1,7%, за показниками освітленості відхилення
встановлено в 10% випадків, при гельмінтологічних дослідженнях ґрунту
показник відхилень склав 11,4%.
Посадовими особами Держпродспоживслужби з метою приведення закладів
до вимог санітарного законодавства керівникам закладів надано 782 приписи,
накладено один штраф, направлено 1940 листів з пропозиціями до органів
виконавчої влади та керівників закладів.
З метою підвищення санітарно-освітніх знань для персоналу закладів було
проведено 131 лекцію, 5299 бесід, підготовлено 10 статей для преси, проведено 10
виступів на радіо та 1 на телебаченні. З метою збереження здоров'я та формування
здорового способу життя серед дітей проведено 185 нарад, 11 семінарів.
Здійснення лабораторних досліджень та випробувань у 2017 році під
час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного
законодавства.
У 2017 році під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері санітарного законодавства для потреб Держпродспоживслужби було
досліджено майже 600 тис. проб за мікробіологічними показниками.
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За результатами проведених досліджень за мікробіологічними показниками
всього не відповідало 3,5% проб.
Крім цього, у 2017 році для потреб Держпродспоживслужби у сфері
санітарного законодавства здійснено лабораторні дослідження 370 тис. проб за
санітарно-хімічними показниками.
За результатами проведених досліджень за санітарно-хімічними
показниками всього не відповідало 5,3% проб.
Епідемічна ситуація за 2017 рік.
Санітарно-епідемічна ситуація в країні протягом 2017 року була напруженою
та нестабільною.
Так спеціалістами Держпродспоживслужби відповідно до повноважень було
взято участь у розслідуванні 163 спалахів гострих кишкових інфекційних
захворювань, під час яких постраждало 2180 осіб, у тому числі 1457 дітей (66,8%).
У 2016 році було розслідувано 142 спалахи, внаслідок яких постраждало 2984
осіб, у тому числі 1422 дитини (47,7%).
Спалахи реєструвались на всіх адміністративних територіях. Найбільшу
кількість спалахів зареєстровано в Одеській області (29), у м. Києві (10), у
Київській і Чернівецькій (9), Донецькій, Запорізькій, Львівській, Харківській (8),
Дніпропетровській, Тернопільській (7), Миколаївській, Черкаські (6), Вінницькій,
Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській, Херсонській (5),
Сумській та Чернігівській (4),
Житомирській та Хмельницькій (3),
Кіровоградській (2), Закарпатській та Луганській областях (1).
Порівняно з минулим роком змінилась і етіологічна структура спалахів.
Якщо у 2016 році майже половина спалахів гострих кишкових інфекцій була
викликана сальмонелами, то у 2017 році переважали спалахи вірусної етіології
(рота, норавіруси), кількість їх склала 49 випадків (30,1%), решта 38 спалахів
викликано сальмонелами (23,3%), у 33 випадках (20,2%) - іншими бактеріальними
збудниками, вірусами гепатиту А - 26 (16%) спалахів, 2 спалахи викликано
шигеллами (1,2%), у 15 випадках етіологія збудника не встановлена (9,2%).
Виникнення спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань
пов’язано у більшості випадків з об’єктами, що мають важливе соціальне
значення, зокрема навчальними закладами, закладами оздоровлення та
відпочинку для дітей, об’єктами водопостачання, закладами громадського
харчування тощо.
Найбільшу кількість спалахів зареєстровано в організованих дитячих
колективах, зокрема 103 спалахи (63%) із загальною кількістю постраждалих 1323
особи, у тому числі 1228 дітей проти 58 спалахів (40,8%) у 2016 році, постраждало
544 особи, у тому числі 461 дитина.
З об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано 34 спалахи з
загальною кількістю захворілих 486 осіб, у тому числі 81 дитина (16,7 %) проти
46 спалахів у 2016 році з загальною кількістю захворілих 1127 осіб, у тому числі
241 дитина (21%).
Серед населення у побуті зареєстровано 26 спалахів, під час яких
постраждало 371 особа, з них 148 дітей (39%) проти 38 спалахів у 2016 році, під
час яких постраждало 1313 осіб, з них 720 дітей (55%).
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Передача збудників інфекції відбувалася харчовим шляхом 85(52%) та
контактно-побутовим шляхом 58 (35,6%), головними факторами стали забруднені
руки, посуд, предмети побуту (від несвоєчасно ізольованих хворих (носіїв) серед
дітей або персоналу). Сприяло виникненню спалахів порушення санітарногігієнічного та протиепідемічного режимів, правил особистої гігієни.
Збільшилась кількість спалахів, які пов’язані із вживанням забрудненої води
питної - 7 спалахів (постраждало 295 осіб, з них 151 дитина) проти 4 спалахів у
2016 році, коли постраждало 837 осіб, з них 489 дітей. Фактор передачі не
встановлено при 13 спалахах (8%).
З метою встановлення причин та умов виникнення спалахів спеціалістами
територіальних органів Держпродспоживслужби проведено відповідні санітарноепідеміологічні розслідування даних випадків.
Аналіз проведених розслідувань показав, що основними причинами, які
сприяли виникненню спалахів, були грубі порушення санітарного законодавства,
а саме: недостатній набір та площа приміщень харчоблоків, порушення
поточності виробничих процесів приготування їжі, не дотримання товарного
сусідства при зберіганні харчових продуктів, технології приготування страв,
термінів та температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції,
дезінфекційного режиму, недостатність або несправність технологічного
обладнання, яке використовується для сирої та готової продукції, відсутнє
маркування розроблювального та прибирального інвентарю, кухонного посуду,
допуск до роботи працівників без медичних оглядів або відсутність особових
медичних книжок у окремих працівників, порушення правил особистої гігієни
особами, які брали участь у приготуванні страв. Відсутність супровідних
документів на частину продукції, використання для приготування страв продуктів
невідомого походження.
Спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби протягом
2017 року розслідувано 88 випадків захворювання на ботулізм (постраждало 102
особи), із них 58 випадків на ботулізм пов’язано із вживанням рибних продуктів.
Серед захворілих на ботулізм зареєстровано 8 летальних випадків, зокрема,
у Вінницькій, Донецькій, Черкаській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській
областях по одному випадку та 2 випадки у м. Києві.
За результатами проведеного епідрозслідування встановлено, що 3 летальні
випадки захворювання ймовірно пов’язані з рибними продуктами промислового
виробництва, в інших випадках рибопродукти були придбані в місцях стихійної
торгівлі або виготовлені в домашніх умовах.
У ході санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів та харчових
отруєнь спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби
вживалися відповідні заходи реагування. Відповідно до розпоряджень
територіальних органів Держпродспоживслужби, рішень місцевих органів
виконавчої влади та керівників об’єктів у 76 випадках тимчасово призупинялось
виробництво харчових продуктів, функціонування потужностей; винесено 53
постанови про накладання штрафів, притягнуто до дисциплінарної
відповідальності 14 посадових осіб, відсторонено від роботи 65 працівників,
винесено ухвалу суду про накладення арешту на обладнання 1 суб’єкта
господарювання (Херсонська область), вилучено з реалізації близько 1300 кг
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небезпечної продукції. Керівникам об’єктів надано пропозиції, розпорядження,
приписи щодо усунення виявлених порушень (163), встановлено контроль за їх
виконанням.
За ініціативи територіальних органів Держпродспоживслужби було
ініційовано проведення 62 засідань комісій з питань техногенно - екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, стосовно 80 спалахів та харчових отруєнь
матеріали було направлено до правоохоронних органів, відкрито 35 кримінальних
проваджень, 16 осіб притягнуто до відповідальності, накладено штрафів на суму
168165 грн., за 30 справами досудове розслідування триває.
З метою недопущення санітарно-епідемічних ускладнень було видано наказ
Держпродспоживслужби від 15.06.2017 № 412 «Про посилення державного
нагляду» та доручення першого заступника Голови Держпродспоживслужби
щодо дотримання операторами ринку харчових продуктів вимог санітарного
законодавства, ветеринарно-санітарних вимог, законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів. За інформацією територіальних
органів Держпродспоживслужби, серед 30 тис. об’єктів, які було охоплено
перевірками, у 19% було виявлено порушення, 644 об’єкти самостійно
призупинили роботу для їх усунення та проведення санітарних днів.
В регіонах було створено робочі групи щодо перевірки місць
несанкціонованої торгівлі рибною продукцією, активізовано роботу щодо
комісійних обстежень закладів продовольчої торгівлі та громадського харчування
стосовно дотримання ветеринарно-санітарних вимог та вимог санітарного
законодавства, а також місць стихійної торгівлі.
У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації щодо захворюваності на
вірусний гепатит А в країні та з метою вжиття відповідних запобіжних заходів
щодо збереження здоров'я людей, забезпечення стабільної санітарної та
епідемічної ситуації та недопущення епідускладнень стосовно інфекційних
хвороб та харчових отруєнь, Держпродспоживслужба звернулась до Кабінету
Міністрів України з пропозицією надати відповідні доручення головам обласних
та Київської міської державних адміністрації та про проведені заходи
поінформувати Держпродспоживслужбу.
Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби у сфері
санітарного законодавства у 2017 році перевірено 557 об’єктів централізованого
водопостачання. За результатами перевірок на 379 об’єктах централізованого
водопостачання встановлено порушення санітарного законодавства, що склало
68% із загальної кількості перевірених об’єктів.
Протягом минулого року у складі комісій перевірено (обстежено)
783 об’єкти централізованого водопостачання (встановлено порушення
санітарного законодавства на 431 об’єкті централізованого водопостачання, що
складає 55%).
Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
санітарного законодавства для потреб Держпродспоживслужби було досліджено
43421 пробу питної води централізованих джерел водопостачання за
мікробіологічними показниками, з яких не відповідали встановленим вимогам
2219 (5%) та 55897 проб питної води централізованих джерел водопостачання за
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санітарно-хімічними показниками, з яких не відповідали встановленим вимогам
5431 проба (10%).
Крім цього, для потреб Держпродспоживслужби у сфері санітарного
законодавства здійснено лабораторні дослідження 18671 проби питної води
децентралізованих джерел водопостачання за мікробіологічними показниками, з
яких не відповідали встановленим вимогам 3354 (18%) та 31479 проб питної води
децентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними показниками,
з яких не відповідали встановленим вимогам 4365 проб (14%).
Якість питної водопровідної води в значній мірі обумовлена характерною в
цілому для країни ситуацією. Основними проблемними питаннями, що
стосуються забезпечення населення питною водою гарантованої якості і на далі
залишається зношеність існуючих мереж та обладнання системи водопроводів,
недостатнє фінансування потреб водопровідно-каналізаційного господарства та
недостатня потужність частини існуючих централізованих водопроводів.
Територіальними органами Держпродспоживслужби було ініційовано
проведення комплексних комісійних перевірок підприємств, які забезпечують
питне водопостачання населення. За результатами перевірок встановлено, що на
переважній більшості територій не виконуються вимоги законодавства, якими
визначено пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення
населення якісною та безпечною питною водою.
З метою недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації в регіонах
обласним державним адміністраціям, територіальним органам виконавчої влади
та місцевого самоврядування, керівникам підприємств водопостачання
запропоновано вжити відповідні заходи реагування щодо посилення контролю за
належним утриманням систем питного водопостачання (водопровідної мережі),
об`єктів централізованого та децентралізованого водопостачання, охорони
відкритих водойм, ґрунту, тощо.
Крім того, за ініціативою головних управлінь Держпродспоживслужби
питання забезпечення питного водопостачання населення регулярно виносяться
та заслуховуються на засіданнях обласних комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, колегіях районних державних
адміністрацій та територіальних комісії з питань ТЕБ та НС.

Санітарна охорона території України
На сьогодні територіальні органи Держпродспоживслужби проводять
державний санітарно-епідеміологічний контроль вантажів, медико-санітарний
контроль транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон (у
випадках, передбачених законодавствам) та здійснюють видачу свідоцтв про
звільнення суден від санітарного контролю/свідоцтв про проходження суднами
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санітарного контролю відповідно до пункту 70 Правил санітарної охорони
території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.2011 № 893.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час
здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного
контролю» визначено перелік адміністраторів системи та уповноважених
посадових осіб з метою організації забезпечення проведення державного
санітарно-епідеміологічного контролю товарів за принципом «єдиного вікна».
Кількість вантажів, які пройшли державний санітарно-епідеміологічний
контроль за принципом «єдиного вікна» у 2017 році склала – 53740, в 2016 році
цей показник складав 12423.
На
виконання
доручення
Першого
заступника
Голови
Держпродспоживслужби від 15 грудня 2016 року Головними управліннями
Держпродспоживслужби в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях
укладено
відповідні
угоди
про
інформаційне
співробітництво
з
ДП «Адміністрація морських портів України» та договори про надання доступу
до інформаційної системи портового співтовариства (далі – ІСПС) з центром
обробки даних ТОВ «ППЛ 33-35», призначено уповноважених посадових осіб, що
проводитимуть державний санітарно-епідеміологічний контроль вантажів та
транспортних засобів в ІСПС.
З метою узгодження механізму дій посадових осіб Держпродспоживслужби
та державних установ – лабораторних центрів МОЗ України під час здійснення
заходів із санітарної охорони території в морських міжнародних пунктах
пропуску у 2017 року були проведені робочі наради між представниками
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України та
Держпродспоживслужби.
З метою забезпечення скоординованої взаємодії між територіальними
органами Держпродспоживслужби та державними установами МОЗ України,
в.о. Міністра охорони здоров'я України та Головою Держпродспоживслужби
узгоджено «Регламент взаємодії територіальних органів Держпродспоживслужби
та державних установ МОЗ України».
Надання адміністративних послуг та документів дозвільного
характеру
До адміністративних послуг, які надаються Держпродспоживслужбою та її
територіальними органами відносяться:
видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, у т.ч.
фізичним особам;
видача дозволу (санітарного паспорта) на роботу з радіоактивними
речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;
видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних,
випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та
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організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого
випромінювання.
Електронний реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи розміщено на сайті Держпродспоживслужби.
Інформація з зазначених реєстрів використовується територіальними
органами Держпродспоживслужби при здійсненні державного санітарноепідеміологічного нагляду, у т.ч. у пунктах пропуску через державний кордон та
на митній території.
Протягом 2017 року Держпродспоживслужбою видано:
висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи – 41252, у 2016
– 6372;
дозволів (санітарних паспортів) на роботи з радіоактивними речовинами та
іншими джерелами іонізуючого випромінювання – 1801, у 2016 – 610;
дозволів
на
проведення
діагностичних,
експериментальних,
випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та
організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого
випромінювання, – 0, у 2016 – 3;
погодження видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря з стаціонарними джерелами – 9350, у 2016 – 5265;
актів санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта (для отримання
ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або
акредитації закладу) – 3592, у 2016 – 1629;
санітарного паспорта на транспортні засоби, що перевозять харчові
продукти – 3273, у 2016 – 10846;
санітарного паспорта на склади пестицидів і агрохімікатів – 616, у 2016 –
273.
У 2017 році Держпродспоживслужбою розглянуто 319 проектів висновків
державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо обґрунтування
встановлення (скорочення) розмірів санітарно-захисної зони, підготовлені
Комісією з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон, із них
затверджено Головою Держпродспоживслужби 214 висновків (або 67%).
Крім того, 68 проектів висновків (23% від розглянутих) повернено на
доопрацювання до Комісії, із них 16 проектів висновків (5% від розглянутих) двічі
надсилалися на доопрацювання; 6 проектів висновків тричі було відправлено на
доопрацювання та внесення правок; по 37 проектах підготовлено листи щодо
відмови у затвердженні (11,6% від розглянутих), направлено 23 листи із
відмовами у проведенні експертизи та матеріали повернуто без розгляду
безпосередньо замовникам експертизи.
При розгляді матеріалів в одному випадку було встановлено подання
суб'єктом господарювання недостовірних відомостей (підробка акту санітарного
обстеження), про що поінформовано Національну поліцію України.

