
 Санітарно-епідемічна ситуація в області за 9  місяців  2018 року 
 
 Впродовж  9 місяців 2018 року на території Чернівецької області, як і в 
цілому по Україні залишалась напруженою санітарно-епідемічна ситуація.  

За поточний період в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 
спостерігається  зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції. 

Знизився рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції, викликані 
як встановленими так і не встановленими збудниками (на 29% та 27% 
відповідно). Аналогічна ситуація з захворюваністю на сальмонельозні 
інфекції, рівень захворюваності знизився на 13%. 

На території області за 9 місяців 2018 року зареєстровано 4 спалахи 
гострих кишкових інфекцій, з них 3-и викликані інфекційними збудниками та 
1 отруєння невідомою речовиною.  

Під час спалахів постраждало  61 особа, із них 49 дітей. Спалахи 
реєструвалися: 

- у Вікнянській ЗОШ Заставнівського району, де постраждало 30 осіб, з 
них 24 дитини. Основною причиною спалаху встановлено  недотримання 
вимог санітарного законодавства на харчоблоці закладу та використання 
питної води, яка не відповідає вимогам державним санітарним правилам і 
нормам. Етіологічним фактором визначено умовно патогенні ентеробактерії  
- Enterobactercloacae; 

- отруєння в хуторі Поляни с.Банилів-Підгірний Сторожинецького 
району, де постраждало 11 осіб, з них 9 дітей. Етіологічним фактором групо-
вих випадків отруєння ймовірно стала невідома хімічна речовина; 

- спортивно-оздоровчий комплекс «Богатир»  м. Вижниця, в якому 
постраждало 14 осіб, з них 10 дітей. Основною причиною спалаху встано-
влено недотримання вимог санітарного законодавства на харчоблоці закладу, 
етіологічним фактором визначено умовно патогенна мікрофлора;  

- спалах гострих кишкових інфекцій в Хотинському НВК, спричиненого 
ротовірусною інфекцією, фактором передачі інфекції став контактно-
побутовий. Постраждало 6 дітей.   

 Під час проведених розслідувань Головним управління вживались відпо-
відні заходи впливу, а саме: видано 2-а Розпорядження про припинення та 
функціонування харчоблоків,  надано 3 приписи  щодо усунення порушень. 
По факту групового отруєння в хуторі Поляни, с.Банилів-Підгірний відомості 
були внесені до Єдиного  реєстру досудових розслідувань. 

Про спалахи та  виявлені порушення вимог санітарного законодавства   
інформовані органи місцевого самоврядування, виконавчої влади та право-
охоронні органи. 

Відповідно до наданих та узагальнених даних Чернівецького міського та 
районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області (надалі – Головне управління) за 9 місяців 2018 року 
було здійснено 2099 заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням 
санітарного законодавства, з яких 2087 – це позапланові заходи, за 
аналогічний період 2017 року проведено 2338 заходів.  



За поточний час 2018 року прийнято участь в 12 планових заходах 
державного нагляду, тоді як в 2017 році вони не проводились (на 8 об’єктах 
виявлені порушення вимог законодавства).  

З 2087 позапланових заходів державного нагляду: 48 позапланові 
перевірки, 161 обстеження, 660 моніторингових відвідувань, 1212 спільних 
заходів – участь в комісіях, перевірено виконання 6 приписів. З проведенням 
лабораторно-інструментальних досліджень охоплено 466 об’єктів, що 
становить 22,3% . 
 За результатами проведених позапланових заходів відсоток виявлених  
порушень вимог  санітарного законодавства на об’єктах нагляду є наступний: 
на підприємствах централізованого водопостачання - 70%; децентралізова-
ного водопостачання  - 38,5%; каналізаційно-очисні споруди – 33,3%; 
заклади дошкільної освіти – 56,6%; загально - освітні навчальні заклади – 
53%; навчально-виховні комплекси - 42%; інтернатні заклади - 87,5%; стаціо-
нарні оздоровчі заклади для дітей – 41%; пришкільні табори – 57%; заклади 
громадського харчування – 52,3%;  заклади торгівлі – 27,7%; сміттєзвалища 
та полігони твердих побутових відходів – 83%.  

Протягом оздоровчої кампанії в області працювало 180 закладів 
оздоровлення та відпочинку з них, 11 позаміських таборів, 7 наметових, 89 
пришкільних денного перебування, 1 заклад санаторного типу, 68 мовних та 
4 табори праці та відпочинку.  

 До початку та під час проведення оздоровчої кампанії фахівцями 
Держпродспоживслужби проводились комісійні обстеження за рішенням 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також за заявами 
керівників закладів оздоровлення та відпочинку щодо дотримання вимог 
санітарного законодавства. 

Всього впродовж оздоровчої кампанії фахівцями Держпродспожив-
служби  проведено 148 обстежень: у 51 позаміських оздоровчих таборів, 12 
наметових таборів та 85 пришкільних таборів. Порушення вимог санітарного 
законодавства встановлено в 40 закладах (27%), а саме: в 29 пришкільних 
таборах, у 10-ти стаціонарних та 1 наметовому.  

              В області з початку нового 2018-2019 навчального року розпочали 
свою роботу 689 закладів: 411 загальноосвітніх,  242 дошкільних, 16 
професійно-технічних заклади та 20 вищих навчальних заклади І-ІІ ступеня 
акредитації. 

Спеціалістами Держпродспоживслужби взято участь у 656-ти комісій-
них обстеженнях закладів щодо підготовки до нового навчального року. 
Порушення, які виявлені під час обстежень: потребують ремонту окремі 
приміщення, потребують реконструкції системи каналізування, не за без-
печені припливно-витяжною вентиляцію над тепловим обладнанням, 
встановлено перехрест готової та сирої продукції, не достатньо мийних ванн, 
потребує заміни кухонний та столовий посуд, порушується товарне 
сусідство, відсутні добові проби в закладах дошкільної освіти тощо.  

Також, не мають власних харчоблоків 15 навчально-виховних закладів     
(11 загальноосвітніх та  4 дошкільних),не відповідають санітарно-гігієнічним 



вимогам по площі та набору приміщень – 65 закладів (17 дошкільних та 48 
загальноосвітніх), відсутня холодна проточна вода у 5  закладах, 1 дошкіль-
ний заклад використовує привозну питну воду, недостатньо забезпечені 
технологічним обладнанням 22 дошкільні та 40 загальноосвітні заклади, 
недостатньо забезпечені холодильним обладнанням 6 дошкільних та 37 
загальноосвітніх закладів. 

В рамках проведення державного моніторингу в сфері дотримання 
санітарного законодавства Головним управлінням за поточний час 2018 року 
проведено всього 2777 лабораторно-інструментальних досліджень, якими 
охоплено 386 об’єктів.   

 На 89  об’єктів нагляду, з яких 10 оздоровчих закладів, 47 дитячих 
дошкільних, 31 загальноосвітніх закладів, 1 заклад соціального забезпечення 
проводився відбір зразків питної води, готових страв, змивів з об’єктів навко-
лишнього середовища, інструментальні заміри мікроклімату в приміщеннях, 
рівнів шуму та рівнів гама-випромінювання. 

За результатами проведених лабораторних досліджень встановлені 
відхилення: 

  - 30,2% проб питної води не відповідають нормативам по фізико-
хімічних показниках та 50,4% проб по мікробіологічних; 

- 10,3% змивів на санітарно-показову мікрофлору, виявлено бактерії 
групи кишкової палички;  

- 9,2% проб на бактеріальне забруднення готових страв; 
- 2,1 % проб на калорійність.   

         На 79 об’єктах проведено дослідження мікроклімату та фізичних 
факторів, по 259 замірів мікроклімату, освітленості, гама випромінювання та 
26 замірів рівня шуму. Невідповідність встановлено в 19% закладів по 
мікроклімату, на 32% об’єктів по рівню освітленості та на в 2,3% на об’єктах 
виявлені відхилення по замірах рівня шуму. 

З метою профілактики інфекційних захворювань, пов’язаних із спожи-
ванням питної води на території Чернівецької області спеціалістами 
Держпродспоживслужби  проведено моніторингові  обстеження 297 об’єктів 
питного водопостачання (17 - централізованого  та 280 - децентралізованого) 
з відбором зразків води.  

За даними проведення моніторингу якості питної води ДУ 
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» та Чернівецької 
регіональної державної лабораторії ДПСС за 9 місяців поточного року  в 
порівнянні з минулим роком при дослідженні води з джерел централі-
зованого водопостачання підвищився показник відхилення, як за бактеріо-
логічними з 5,1 до 5,9 % так і за фізико-хімічними показниками з 6,4 до 
10,5%. За мікробіологічними показниками відхилення виявлялися у Кельме-
нецькому (37%), Вижницькому (27,3%), Герцаївському (25%), Хотинському 
(21,4%) Новоселицькому (12,1%), Заставнівському (11,6%), Сокирянському 
(6,9%) та Кіцманському (2,1%) районах. За фізико-хімічними показниками 
відхилення виявлялися в Новоселицькому (30,3%), Кельменецькому (25,8%) 



Сокирянському (17,2%), Герцаївському (12,5%), Путильському (11,1%), Кіц-
манському (7,5%), Заставнівському (7,2%) та в Глибоцькому (4,7%)  районах.  

Забезпечено також моніторинг якості води громадських криниць,  зріс 
відсоток невідповідності за фізико-хімічними показниками і складає 5,8 % 
проти 3,6% в 2017 році. Відхилення виявлялися в Глибоцькому (4,5%), 
Герцаївському (13,6%), Заставнівському (44,8%), Кіцманському (8,1%), 
Кельменецькому (33,3%),  Новоселицькому (6,5%), Сторожинецькому (9,1%), 
Сокирянському (20,4%) районах та в м. Чернівці (6,2%).  

Також зріс відсоток відхилень по бактеріологічних показниках і стано-
вить 9,6 % проти 7,8% в 2017 році. Відхилення виявлялися у Вижницькому 
(38,2%), Глибоцькому (20,2%), Герцаївському (28,4%), Заставнівському 
(72,4%), Кіцманському (36,5%) Новоселицькому (18,7%), Кельменецькому 
(70,4%), Путильському (100%), Сторожинецькому (38,2%), Сокирянському 
(39,8%), Хотинському (44,8%)районах та в м.Чернівці (17,1%).  

При дослідженні питної води з джерел децентралізованого водопо-
стачання  встановлено, що 25,7% проб не відповідали нормативам по фізико-
хімічних показниках та 91,8%  по мікробіологічних показниках. Досліджено 
9 проб  води водоймищ,  виявлено  відхилення в 33,3% по фізико-хімічних 
показниках та в 44,4% по мікробіологічних показниках. 

Також проведено лабораторні дослідження  води з  4 пунктів розливу 
питної води по м.Чернівці, питна  вода без відхилень. 

За результатами виявлених порушень та  лабораторних досліджень 
інформовано керівників підприємств, закладів освіти та структурні підроз-
діли  районних державних адміністрацій, Чернівецької, Новодністровської 
міських рад, голів ОТГ та сільських рад.  

Протягом звітного періоду на адресу управлінь області надійшло 149  
звернень громадян. Кількість повторних звернень за даний період складає 5,0 
% від загальної кількості. Всі звернення розглянуто в терміни, відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

Через Урядову «гарячу лінію» за 09 місяців поточного року надійшло 
26 звернень громадян, з них 23 вирішено позитивно, надано роз’яснень – на 3 
звернення.  

Крім того, надійшли 5 запитів на публічну інформацію, на які в межах 
компетенції було надано відповіді (роз’яснення).  

Також спеціалісти Головного управління здійснювали розмитнення 
товарів іноземного виробництва у пунктах пропуску через державний 
кордон. Загалом здійснено санітарно-епідеміологічний контроль 5422 ванта-
жів, по 5363 справах  були прийняті позитивні рішення,  по 48 – відмовлено у 
зв’язку з відсутністю документів, що свідчать про безпечність вантажу та 
інших супровідних документів, відсутністю транспортного засобу в пункті 
пропуску та у 11 випадках вантаж не підлягав відповідному контролю.  

На виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Головним управлінням 
видано 61 дозвіл (санітарний паспорт) на роботу з радіоактивними речо-
винами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, розглянуто 169 



документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, в 4-х випадках було прийнято рішення щодо неможливості 
видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.  

Крім того, проведено 39 обстежень об’єктів для отримання ліцензії на 
провадження господарської діяльності з медичної практики та 5 обстежень 
для видачі санітарного паспорта на склади пестицидів.  

Спеціалістами Головного управління проводилась санітарно-освітня та 
роз’яснювальна робота серед населення краю та суб’єктами господарювання, 
а саме: проведено 49 виступів по радіо, 9 – по телебаченню, надруковано 102 
статті в місцевих газетах та видано 2622 санітарні бюлетні, 125 інформацій 
розташовано на офіційних WEB-сайтах. 

Головним управлінням продовжується робота щодо забезпечення 
стабільної санітарно-епідемічної ситуації на території області. 

 


