Оперативна інформація про роботу державних лабораторій ветеринарно-санітарної
експертизи на агропродовольчих ринках Житомирщини

Житомирській області налічується 39
агропродовольчих ринків підконтрольних
Держпродспоживслужбі. Лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках здійснюють обов'язковий державний
ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою продукції, дотриманням
ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринках.
За даними лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, протягом
липня та серпня поточного року, проведено 237510 лабораторних досліджень, а до
реалізації надійшло:
 1528 м’ясо-туш великої рогатої худоби, виявлено 65 випадків невідповідностей, в
результаті чого 113 кг м’яса яловичого і субпродуктів не було допущено в
реалізацію та утилізовано.
 М’ясо-туш свиней – 11318, в 557 м’ясо-тушах виявлено невідповідності, при цьому
4 туші та
майже 2 т м’яса свинини – утилізовано.
 На ринки області також поступали баранина та козлятина, всього 64 м’ясо-туші,
випадків невідповідностей не виявлено.
 Птиці домашньої, кролів та інших видів тварин – поступило 2267 голів. Так 4 кролі
та 2 гуски, загальною вагою 11 кг виявились невідповідними за показниками
безпеки та були утилізовані.
 Досліджено 17772 зразки молока та молочної продукції, не допущено в реалізацію
більше
3 т молока та молочної продукції. Вся невідповідна молочна продукція
була знешкоджена та повернута власникам.
 Яєць на ринки області поступило приблизно 3160000 шт., за результатами
проведених досліджень майже 11,5 тис. яєць визнано непридатними для
споживання та було утилізовано.
 3 тис. партій різноманітної риби надійшло на ринки, 110 кг не допущено в
реалізацію та утилізовано.
 Надійшло 400 партій меду, весь досліджений мед виявився якісним та безпечним.
З настанням сезону баштанних, овочів та фруктів проводився посилений контроль за
наявністю нітратів, за результатами досліджень майже 9 тонн баштанних, овочів та
фруктів, визнано непридатними для споживання і направлено на знешкодження та
утилізацію.
Також працівниками лабораторій у літній період проводився посилений контроль за
готовою харчовою продукцією промислового виробництва (сир твердий, готові м’ясні та
ковбасні вироби тощо), перевірялися відповідні умови постачання, зберігання та
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реалізації. За результатами проведених перевірок 238 кг неякісної харчової продукції
вилучено з обігу та утилізовано. В цілому, ситуація на агропродовольчих ринках
контрольована та стабільна з питання безпеки та якості продуктів харчування та
сировини.
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