Про діяльність Держпродспоживслужби щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення у І півріччі 2019 року
Спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби у сфері санітарного
законодавства перевірено 11613 об’єктів нагляду (за аналогічний період 2018 року
перевірено 9920), із них 3452 – планово та 7230 – позапланово (за зверненням фізичних осіб
173, за зверненням суб’єктів господарювання - 5762, перевірка виконання приписів - 1295). Із
загальної кількості перевірених об’єктів на 4880 об’єктах встановлено порушення
санітарного законодавства, що становить 43%. При планових перевірках суб’єктів
господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) встановлено порушення на
2634 об’єктах, що склало близько 74%, при позапланових перевірках порушення встановлено
на 1859 об’єктах (26%).
Зокрема, за звітний період перевірено 462 об’єкти централізованого водопостачання,
порушення встановлено на 356 об’єктах (77%), 2435 дошкільних навчальних закладів,
порушення встановлено на 1525 об’єктах (63%), 814 загальноосвітніх навчальних закладів,
порушення встановлено у 451 закладі (55,4%), 1297 закладів оздоровлення та відпочинку
дітей, порушення встановлено у 596 закладах (46%), 141 оздоровчий заклад для дорослих,
порушення встановлено у 110 закладах (78%), 2705 лікувально-профілактичних закладів,
порушення встановлено у 825 закладах (31%), 441 харчових об’єктів, порушення
встановлено на 137 об’єктах (31%), 544 підприємства сільського господарства, порушення
встановлено на 142 об’єктах (26%), 412 промислових підприємства, порушення встановлено
на 119 об’єктах (29%), 24 об’єкти поводження з твердими побутовими відходами, порушення
встановлено на 7 об’єктах (29%) тощо.
Найбільше перевірено об’єктів в Житомирській (1269), Вінницькій (842),
Дніпропетровській (756), Херсонській (669), Львівській (447) областях, найменше в ІваноФранківській (152), Київській (183), Тернопільській (34), Чернівецькій (278) та Чернігівській
(244) областях.
Вищий відсоток об’єктів, на яких встановлено порушення санітарного законодавства у
Вінницькій, Житомирській, Львівській, Херсонській областях, найменше - Волинській,
Закарпатській, Одеській, Полтавській областях.
Значний обсяг роботи працівниками територіальних органів Держпродспоживслужби у
сфері санітарного законодавства в першому півріччі 2019 року проведений у складі
комісійних перевірок. Під час комісійних перевірок об’єктів нагляду встановлено порушення
санітарного законодавства на 6541 об’єкті, що склало 42 % від перевірених об’єктів (що
майже на 20% більше ніж за аналогічний період 2018 року).
Так, у складі комісій перевірено 15738 об’єктів, у тому числі 421 об’єкт
централізованого водопостачання, встановлено порушення санітарного законодавства на 281
(67%), 1577 дошкільних навчальних закладів, встановлено порушення санітарного
законодавства на 476 (30,2 %), 2063 загальноосвітніх навчальних заклади, встановлено
порушення санітарного законодавства на 1101 (53%), 8194 закладів оздоровлення та
відпочинку дітей, порушення встановлено у 2749 закладах (34%), 375 оздоровчих закладів
для дорослих, встановлено порушення санітарного законодавства на 1101 (53%), 156
лікувально-профілактичних закладів, встановлено порушення санітарного законодавства на
67 (43%), 555 харчових об’єктів, встановлено порушення санітарного законодавства на 400
(72%), 80 підприємств сільського господарства, встановлено порушення санітарного
законодавства на 45 (56%), 34 промислових підприємства, порушення встановлено на 12
об’єктах (35%), 162 об’єкти поводження з твердими побутовими відходами, порушення
встановлено на 102 об’єктах (63%), із них 16 полігонів для твердих побутових відходів,
порушення встановлено на 14 об’єктах (88%), 183 сміттєзвалищ, порушення встановлено на
136 (74%), 2023 інших об’єктів, порушення встановлено на 1061 (52%).
Найбільшу кількість комісійних перевірок проведено працівниками Кіровоградської
(1392), Полтавської (1194), Харківської (1941), Черкаської (1060), Одеської (1142) областей,
найменше в Івано-Франківській (138), Дніпропетровській (158), Тернопільській (102),
Луганській (184) областях, м. Києва (258).

За результатами здійснених у поточному році заходів державного нагляду (контролю)
на підставі встановлених порушень санітарного законодавства накладено 584 штрафи
(Вінницька (406), Черкаська (75), Сумська (36), Кіровоградська (13), Миколаївська ( 14),
Житомирська (9) області. Передано 39 справ до правоохоронних органів, зокрема найбільше
у Запорізькій області - 9, Вінницькій та Харківській по 6, Львівській - 4, Кіровоградській - 3,
в інших не більше 2 справ.
За результатами планових заходів державного нагляду надано 2612 приписів,
розпоряджень, інших розпорядчих документів щодо усунення порушень, виявлених під час
здійснення заходу, за результатами позапланових - 1167.
Працівниками територіальних органів Держпродспоживслужби з питань дотримання
вимог санітарного законодавства в першому півріччі 2019 року ініційовано проведення 741
засідання Комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС),
місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань у сфері
санітарного законодавства надано 18200 відповідних пропозиції, здійснено 8330 заходів, у
т.ч. обстежень, за ініціативою органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
правоохоронних органів.
Територіальними органами Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства
розглянуто всього 2761 звернень (скарг) фізичних осіб, у тому числі вирішено позитивно
2225 (81%). Повторно на розгляд надійшло 202 звернень (скарг) фізичних осіб, що
залишається на рівні аналогічного періоду минулого року.
Із загальної кількості звернень (скарг) громадян у сфері санітарного законодавства
ініційовано їх комісійний розгляд у 1214 випадках.
З початку року Держпродспоживслужбою та її територіальними органами до
Міністерства охорони здоров’я України було надіслано 202 запити щодо погодження
здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного
законодавства, проте жодного дозволу на перевірку МОЗ не погоджено.
Здійснення лабораторних досліджень та випробувань у І півріччі 2019 році під час
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства
У поточному році під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
санітарного законодавства лабораторні дослідження та випробування для потреб
Держпродспоживслужби здійснювались як лабораторіями, що перебувають у сфері
управління Держпродспоживслужби, так і лабораторними центрами МОЗ України та іншими
лабораторіями.
З метою ефективного використання передбачених коштів територіальними органами
Держпродспоживслужби на початку 2019 року розроблено, затверджено та погоджено з
Держпродспоживслужбою відповідні Плани проведення лабораторних випробувань,
вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) у
сфері санітарного законодавства.
Переважна
більшість
випробувальних
лабораторій
Держпродспоживслужби
розширили сферу акредитації або отримали чергове доповнення до атестату для збільшення
кількості показників лабораторних досліджень у сфері санітарного законодавства. Для
проведення лабораторних випробувань, вимірювань та досліджень у сфері санітарного
законодавства 70% випробувальних лабораторій акредитовані та мають атестати про
акредитацію на майже всі показники.
У першому півріччі 2019 року лабораторіями всього досліджено понад 83468 тис. проб
(води питної, води водойм, води басейнів, атмосферного повітря, повітря закритих
приміщень, грунту, змивів об’єктів навколишнього середовища, мікроклімату, продуктів
харчування, обстеження декретованих та контактних тощо), кількість досліджень з
відхиленнями всього становить 5635 (6,8%).
Так, із всієї кількості відібраних проб, досліджено: 18009 проб води питної (з
централізованих та децентралізованих джерел водопостачання) на мікробіологічні,
паразитологічні, санітарно-хімічні, радіологічні, органолептичні та вірусологічні показники
види досліджень, кількість досліджень з відхиленнями становить 3108 (17,3%). Досліджено
проб води басейнів - 32, із досліджених проб відхилення виявлено у 5 (16%); досліджено

проб атмосферного повітря на санітарно-хімічні показники - 2745, досліджень з
відхиленнями - 291 (11%); відібрано проб повітря закритих приміщень - 1160 проб, кількість
досліджень з відхиленнями - 32 (0,7%); проб грунту на мікробіологічні, паразитологічні,
санітарно-хімічні, радіологічні, та вірусологічні показники - 1481, досліджень з
відхиленнями - 71(4,8%), зокрема на мікробіологічні (7,5%), паразитологічні (5,1%); проб
харчових продуктів - 1866, досліджень з відхиленнями - 64 (3,4%); проб харчування - 3791,
досліджень з відхиленнями - 209 (5,5%); на показники мікроклімату - 13893, кількість
досліджень з відхиленнями - 218 (1,6%), змивів об’єктів навколишнього середовища - 29364,
досліджень з відхиленнями - 1182 (4%); проведено досліджень на освітлення штучне - 3024,
відхилення виявлено у 167 випадках (5,5%); проведено досліджень на освітлення природнє 2373, відхилень 114 (4,8%); проведено досліджень на шум - 1602, відхилень 26 (1,6%); на
електромагнітне випромінювання - 443, відхилень - 5 (1,13%), іонізуюче випромінювання 1286 проб, відхилень не виявлено, на вібрацію - 542, відхилення у 4 випадках, дослідження
на інфразвук не проводилися.
Для потреб Держпродспоживслужби всього було відібрано 42937 проб об’єктів
дослідження на мікробіологічні показники, із них кількість досліджень з відхиленнями
становить 2600, що склало 6,1%, у тому числі 6508 проб води питної, відхилень - 1137
(17,5%), води водойм - 249 проб, відхилень 53 (21,3%), ґрунту - 213, відхилень 16 (7,5%), 735
проб харчових продуктів, відхилень 32 (4,4%), проб харчування (страви) - 2141, відхилень
146 (6,9%), 27135 змивів об’єктів навколишнього середовища, відхилень 1181(4,3%).
Найбільшу кількість лабораторних досліджень питної води за мікробіологічними
показниками проведено у Житомирській (1262 проб, відсоток відхилень становить близько
20 %), Черкаській (1319 проб, відхилення 6,3%), Івано-Франківській (581 проб, відхилення
5,5%), Львівській (1069 проб, відхилення 36%), Миколаївській (614 проб, відхилення 11%),
Тернопільській (294 проби, відхилення 19%) областях.
Аналогічна ситуація спостерігається і по проведенню досліджень питної води на
санітарно-хімічні показники, радіологічні, вірусологічні показники.
Також здійснено лабораторні дослідження 10840 проб за санітарно-хімічними
показниками, відхилення виявлено у 2119 випадках, що склало 19,5%, зокрема досліджено:
5936 проб води питної, відхилення виявлено у 1717 випадках, що склало 28%; 252 проби
води водойм, відхилень (27%); 142 проб ґрунту, відхилень не виявлено; 2745 проб
атмосферного повітря населених пунктів, виявлено відхилень у 291 випадку (10,6%); 1007
проб повітря закритих приміщень, відхилення виявлено у 0,8%; 542 проб харчових
продуктів, відхилення виявлено у 32 випадках (5,9%).
За звітній період для потреб Держпродспоживслужби у сфері санітарного
законодавства всього здійснено 263660 лабораторних досліджень, із них не відповідало
вимогам 13936 (5,3%), у тому числі здійснено: 101713 досліджень на мікробіологічні
показники, не відповідало вимогам - 4895 (4,8%), 79686 лабораторних досліджень на
санітарно-хімічні показники, не відповідало вимогам - 7382 (9,3%), проведено 1088
радіологічних досліджень (забруднення встановлено у 20 пробах води питної), 5794
дослідження на паразитологічні показники, у 28 випадках виявлено збудника, 491
дослідження на віруси, відхилень не виявлено.
Проведено: 113501 досліджень питної води, із них 10271 досліджень не відповідає
санітарним вимогам, що складає 9%, 5502 атмосферного повітря на санітарно-хімічні
показники, відхилення виявлено у 6% досліджень, 3163 повітря закритих приміщень на
санітарно-хімічні показники, відхилення виявлено у 0,3% досліджень, 16199 готових страв
на мікробіологічні, санітарно-хімічні, органолептичні показники, відхилення виявлено у 425
дослідженнях (2,6%), 1667 на калорійність, відхилення від норм виявлено у 4% випадків.
Під час розгляду звернень громадян всього здійснено 3594 дослідження, із них 237 з
відхиленнями (6,6%), у тому числі за мікробіологічними показниками виявлено 23,3%
відхилення, за санітарно-хімічними показниками 4,8% відхилення.
В дошкільно-навчальних закладах проведено 74036 дослідження, в загальноосвітніх
закладах - 29666, в закладах оздоровлення та відпочинку (для дітей та дорослих) - 35577, в
закладах охорони здоров’я - 49349, на підприємствах питного водопостачання - 18486, з

централізованих
джерел водопостачання - 11401, з джерел децентралізованого
водопостачання - 10469, на межі санітарно-захисної зони - 8327 та інші - 17145.

