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На звернення що надійшло через 

сайт “Доступ до Правди ”

Шановна Наталя Осипчук

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів в межах компетенції розглянула запит, що надійшов через 

сайт “Доступ до Правди” 13 листопада 2017 року від імені Наталі Осипчук 

стосовно надання інформації відповідно до Закону України “Про доступ до 

публічної інформації” з питанням щодо вартості визначення титру антитіл до 

сказу у вакцинованих тварин на культурі клітин в реакції вірус нейтралізації, 

формування ціноутворення такого дослідження тощо та повідомляє.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи (далі -  ДНДІЛДВСЕ) є єдиною 

діагностичною установою в Україні, що має дозвіл референт-лабораторії ЄС зі 

сказу (м. Нансі, Франція) на визначення напруженості імунітету проти сказу у 

м’ясоїдних за допомогою FAVN test на культурі клітин, затверджених 

Європейською Комісією відповідно до статті 3 Рішення Ради 2000/258/ЄС 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm. Дослідження є 

обов’язковим при вивозі собак та котів до країн Європи.

Вартість дослідження врегульовано на державному рівні та 

відображено в наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України 

від 13.02.2013 № 96 “Про затвердження розмірів плати за послуги з питань 

ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які 

надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної 
п рт рп м н я п н п ї тя гЬітпгянітяпної отокби”. запеєстоованого Міністерством
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згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
від 26.01.2016 № 18

Вартість формується з власного дослідження сироваток крові на 

культурі клітин у реакції нейтралізації, де враховано вартість необхідних 

витратних матеріалів, вартість дослідження з ПДВ. Ціну відображено на 

офіційному сайті Державного науково-дослідного інституту з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи http://vetlabresearch.gov.ua.

Ціни прямо встановлюються державою тому механізм знижок, в т.ч і 

для власників розплідників собак та інших домашніх тварин не передбачено на 

законодавчому рівні. В період 2015-2017 років було досліджено 12985 проб 

сироваток крові на наявність рівня антитіл, з них: у 2015 році -  3210 проб, у 

2016 році -  4214 проб та за десять місяців 2017 року -  5561 проба.

У зв’язку з тим, що дія Державної цільової програми з оздоровлення 

території України від сказу на 2008-2015 рр., затвердженої наказом Державного 
комітету ветеринарної медицини та Української академії аграрних наук 

від 21.08.2008 р. № 169/82, закінчилась та, враховуючи положення постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 р. № 71 “Деякі питання 

оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії 

бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України” на сьогодні загальнодержавну цільову програму 

не прийнято, натомість відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого 

самоврядування в межах своїх функцій розробляють відповідні цільові 

програми.
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З повагою

Перший заступник Голови

Вик. Гібалюк 10.0. 
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