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 В Україні на базі Держпродспоживслужби створена 
«Національна платформа продовольчої безпеки», яка 
дозволяє об'єднати зусилля військових адміністрацій, 
виробників харчових продуктів, логістичних компаній, 

торговельних мереж, міжнародних організацій для 
стимулювання розбудови української економіки, навіть в 
умовах війни, та забезпечення харчовими продуктами й 

товарами першої необхідності мешканців громад, 
учасників Збройних Сил України та територіальної 

оборони. 



  
Цінність та переваги платформи: 
 

1. Доступ до актуальної інформації щодо реальних 
потреб та пропозицій тих чи інших товарів, що 
значно спрощує варіанти пошуку ринку збуту для 
вашої продукції; 

2. Можливість миттєвої комунікації з покупцем чи 
постачальником без зайвих посередників; 

3. Замовлення послуг транспортування; 
4. Смарт-контракти за декількома з публічних оферт; 
5. Внесення інформації щодо зареєстрованих 

потужностей операторів ринку харчових продуктів; 
6. Автоматичне інформування користувачів щодо 

створення бронювання за угодами. 



  
Користувачі системи. 

Станом на 27.04.2022 більше 3200 учасників 
  
 
 

 
 



  
Користувачі системи. 
  Укрзалізниця  
 Військові адміністрації 
  Територіальні громади 
  Донорські організації  
 Фонди  
 Українські виробники 
  Некомерційні організації та ін. 



  
Користувачі системи. 

  
 
 

 
 

Транспортні компанії/логістичні 

Агрофірми 

Компанії виробники 

Військові адміністрації 

Держпродспоживслужба 

Кінцевий замовник 

Міська/територіальні громади 

Волонтери, донарські компанії 

Торгова мережа 

24 

246 

1207 

21 

45 

698 

319 

31 

433 

Учасники за типом (23.04.2022) 



  
Потреби: 
Серед потреб, які розміщуються на платформі найчастіше, зустрічаються 
крупи, борошно, м'ясні консерви, сіль кухонна, цукор, дріжджі, вітамінні 
добавки для кормів. 

вітамінні добавки 
 для кормів 



  
Пропозиції: 
Серед пропозицій – борошно, яйця, цукор, свіже м'ясо, сири, молоко, масло 
та м'ясні консерви. 



  
Як зареєструватись: 
https://dpss.creatio.com/ 



  
Як зареєструватись:  

https://drive.google.com/file/d/1nU5gJGccXxAf

yO1hIMupTXRTPtueDIeo/view 



  
Чим ми можемо Вам допомогти: 
1. Допомога в реєстрації 
2. Пошук сировини яку Ви не змогли 

знайти самостійно 
3. Отримати будь-яку технічну підтримку 
4. Замовити консультацію у зв'язку зі 

зміною локації щодо отримання 
дозвільних документів на виробництво 

5. Отримати інформацію для сприяння 
експорту надлишкової продукції 



  
Що ми не робимо: 
1. Не втручаємось в бізнес відносини 
2. Не регулюємо 
3. Не контролюємо 
4. Не встановлюємо ціни 



  
До кого звертатись за підтримкою: 
На ДЕРЖАВНОМУ рівні: 



  
До кого звертатись за підтримкою: 
На рівні ОБЛАСТІ: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
 
 Адреса: м. Суми, вул. Гамалія, буд. 25. 
 
Електронна адреса: post@dpss-sumy.gov.ua  
 
Тел: (0542) 77-90-43  
 
Відповідальні особи: 
(0542) 77-90-59 Віталій Олександрович  
 
(0542) 77-90-57 Павло Вадимович 



  
До кого звертатись за підтримкою: 
На рівні РАЙОНІВ, МІСТ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

Районні управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області та відділи безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини районів 
 
 Розташовані за адресами районних управлінь 
Держпродспоживслужби. 
 
Телефони: 



  
До кого звертатись за підтримкою: 
На рівні РАЙОНІВ, МІСТ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

Назва підрозділу Телефон 

Білопільський відділ Сумського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05443) 9-28-99 

Буринський відділ Конотопського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05454) 2-23-90 

Великописарівський відділ Охтирського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області  

Тел.: (05457) 5-10-48 

Глухівський відділ Шосткинського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05444) 2-22-58 

Конотопське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05447) 2-45-44 

Кролевецький відділ Конотопського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05453) 5-21-00 



  
До кого звертатись за підтримкою: 
На рівні РАЙОНІВ, МІСТ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

Назва підрозділу Телефон 

Краснопільський відділ Сумського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05459) 7-12-69 

Лебединський відділ Сумського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05445) 3-90-77 

Липоводолинський відділ Роменського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.:(05452) 5-12-01 

Недригайлівський відділ Роменського управління  

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області 

Тел.: (05455) 5-29-49 

Охтирське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05446) 2-46-94 

Путивльський відділ Конотопського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05442) 5-34-35 



  
До кого звертатись за підтримкою: 
На рівні РАЙОНІВ, МІСТ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

Назва підрозділу Телефон 

Роменське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

 

Тел.: (05448) 5-12-23 

Сумське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

 

Тел.: (0542) 77-90-50 

Тростянецький відділ Охтирського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05458) 6-66-08 

Шосткинське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

 

Тел.: (05449) 7-22-78 

Ямпільський відділ Шосткинського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Тел.: (05456) 2-14-48 



  
Ми в засобах масової інформації: 
Сайт Держпродспоживслужби: https://dpss.gov.ua/news/v-ukrayini-

stvoreno-nacionalnu-platformu-prodovolchoyi-bezpeki 
                                                  
 
https://export.gov.ua/news/3758-

na_platformi_prodovolchoi_bezpeki_ziavilasia_mozhlivist_ukladann

ia_ugod_ta_zamovlennia_logistichnikh_poslug 
https://agroportal.ua/news/ukraina/nacplatforma-prodbezpeki-

nazvano-nayzatrebuvanishi-produkti 
 
https://www.facebook.com/dpss.sumy.gov.ua/ 

http: dpss-sumy.gov.ua 
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Ми в засобах масової інформації: 
Сайт Держпродспоживслужби: https://dpss.gov.ua/news/v-ukrayini-

stvoreno-nacionalnu-platformu-prodovolchoyi-bezpeki 
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Дякую за увагу! 


