
Інформація 
 про санітарно-епідемічну ситуацію та роботу управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства за 6 місяців 2017 

року 
 

Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області 
(далі – Головне управління) інформує про  інфекційну  захворюваність в 
області (без урахування носіїв, грипу та гострих респіраторних 
захворювань) за 6 місяців 2017 року. Загальні показники захворюваності 
зросли порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 3,08%.  

За 6 місяців 2017 року в області не реєструвались випадки туляремії, 
сибірської виразки, бруцельозу, орнітозу, сказу.  

Зареєстровано зниження захворюваності на сальмонельоз на 69% 
(46 випадків за 6 місяців 2016 року, проти 32 за аналогічний період 2017 
року), захворювання зареєстровано на всіх територіях, за виключенням 
Кельменецького, Кіцманського та Путильського районів. Найбільший ріст 
захворюваності на сальмонельоз у Герцаївському районі (ріст на 3 
випадки, серед яких 2 дітей).  

В області зареєстрований один випадок захворювання на шигельоз в 
м. Чернівці (випадок зареєстрований у дитини до 18 років). 

  Зниження захворюваності на гастроентероколіти  зі встановленим 
збудником   зареєстровано на всіх адміністративних територіях області за 
виключенням Вижницького, Герцаївського, Заставнівського, Кельме-
нецького, Новоселиць кого, Сокирянського районів, в порівнянні з 
минулим роком зниження захворюваності на 0,74%.  

Значний ріст захворюваності на гастроентероколіти  зі встановленим 
збудником спостерігається на території та Сокирянського районів (+14 
випадків), в основному за рахунок дітей до 18 років.   

Ріст захворюваності на гострі кишкові інфекції, викликані  невста-
новленими збудниками складає 18,6%. Найбільші показники в Герцаїв-
ському, Кіцманському, Сторожинецькому, Путивльському районах та 
м.Чернівці. 

 Незначне зростання відмічається за перше півріччя захворюваності 
на ротавірусні ентерити 1,03%. За поточний період зареєстровано 
випадок вірусного гепатиту «А», в минулому році дане захворювання не 
реєструвалось.  

В поточному році на території Чернівецької області було 
зареєстровано 4 спалахи, які  виникли в дошкільних навчальних закладах 
№№48,49 м.Чернівці, самоорганізованому наметовому містечку 
Хотинського району та спалах в м. Сокиряни. Всього постраждало 217 
осіб, з них 130 дітей.   

 За результатами проведених розслідувань ризики виникнення та 
подальшого поширення нових випадків інфекційних хвороб  було усунено.  
        З метою недопущення  та   усунення  ризиків   виникнення  захворю-
ваності на гострі кишкові інфекції Держпродспоживслужбою проводиться 
відповідна робота. 

Головним  управлінням підготовлено доручення заступника голови – 
керівника апарату обласної державної адміністрації «Про вжиття заходів 



щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості на 
території Чернівецької області» від 13.07.2017 №85 - С та «Про вжиття 
заходів щодо виявлення та недопущення роботи несанкціонованих таборів 
відпочинку дітей на території Чернівецької області» від 13.07.2017 №86 - 
С. Направлено пам’ятки щодо здійснення контролю за організацією 
літнього відпочинку дітей та ризиків виникнення інфекційних захворювань 
при несанкціонованій організації таборів та обов’язкові умови для 
прийняття дитячих наметових містечок в експлуатацію органам місцевого 
самоврядування, виконавчої влади,  управлінню культури Чернівецької 
ОДА, управлінням Держпродспоживслужи області для подальшого 
інформування керівників релігійних конфесій. 

Спеціалістами було встановлено три факти самовільно 
облаштованих  наметових таборів вірянами. За результатами перевірки 
надано припис  керівнику наметового містечка для припинення відпочинку 
(Хотинський район). Два табори самостійно призупинили  роботу 
(Кіцманський та Кельменецький райони).  
        На всіх адміністративних  територіях  області прийняті  розпоряд-
ження щодо проведення комісійних моніторингових  відвідувавань  
загальноосвітніх  та  дошкільних  навчальних  закладів.  
       З  метою проведення оцінки якості та безпечності харчування дітей  за 
6 місяців поточного року моніторинговими відвідуваннями охоплено 261 
заклади, в 72% закладів виявлялись порушення. На  сьогодні усунені  
повністю  порушення  у  42%  закладів  та  частково – у 40%.  
       Також, в  поточному  році  спеціалісти  Держпродспоживслужби  
залучались  до проведення організаційних заходів, комісійних обстежень з 
питань готовності  і  роботи   закладів оздоровлення та відпочинку дітей до 
початку оздоровчої кампанії 2017 року.  Всього протягом оздоровчої 
кампанії проведено 118 комісійних перевірок, у 26 % виявлялися 
порушення. 
  В період травня-червня 2017 року в області працювали 83 
пришкільні табори  з денним перебуванням дітей та  33 мовні табори,   
 Розпочали роботу та продовжують працювати 12 позаміські 
оздоровчі заклади та 3 наметові містечка, 2 наметові табори завершили 
свою роботу.                

  В процесі підготовки та роботи таборів проводились  дослідження  
177 проб питної води. Не відповідали  санітарним вимогам  по 
бактеріологічним показникам 8,5% та санітарно-хімічних 4,5%. Згідно 
наданих рекомендацій, проводилась очистка, дезінфекція джерел та мереж 
водопостачання. За результатами  повторних досліджень  відхилення не  
виявлялись.  

Згідно рішення комісії ТЕБ і НС № 3  протягом поточного періоду 
проведено 34 моніторингові перевірки,  з них один об`єкт водопостачання 
(комунальний водогін), 2 постачальники продуктів харчування, 2 
лікувально – профілактичних заклади, 2  м`ясопереробних підприємства, 
13 закладів громадського харчування, 3 кондитерських цехи, 6 навчально-
виховних закладів, 1 заклад торгівлі, 3 заклади оздоровлення, 1 ринок.  

Всього за 6 місяців здійснено 960 перевірок об’єктів нагляду, з них 
848 комісійних перевірок, у 48% виявлялися порушення.  



За звітній період видано 106 документів дозвільного характеру, з них 
79 погодження видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. 

На нагляді Головного управління знаходяться 26 централізованих 
водопроводів (15 комунальних, 7 відомчих та 4 сільських), 818 локальних 
водопроводів та 1263 громадські криниці.  

Контроль за якістю питної води проводився Державною установою 
«Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» відповідно до плану моніторингу базових показників 
стану навколишнього середовища, заяв суб’єктів господарювання, 
договорів,  звернень фізичних та юридичних осіб.  

Протягом визначеного періоду досліджувалась вода 
централізованого водопостачання. В порівнянні з минулим роком при 
дослідженні води з комунальних водопроводів підвищився показник 
відхилення як за бактеріологічними 1,1 до 6,2 % так і за фізико-хімічними 
показниками 0,4 до 1,1%. За мікробіологічними показниками відхилення 
виявлялися у Вижницькому (33,3%), Сокирянському (11,1%), 
Новоселицькому (11,4%) та Кельменецькому (16,7%) районах. За фізико-
хімічними показниками відхилення виявлялися у Сокирянському (5,6%) та 
Кельменецькому (16,7%) районах. 

При дослідженні води з відомчих та сільських водопроводів 
нестандартних проб не виявлено. 

Забезпечено також моніторинг якості води громадських криниць. 
Результати лабораторних досліджень показують, що зріс відсоток 
невідповідності за фізико-хімічними показниками і складає 2,3% проти 
1,3% в 2016 році. Відхилення виявлялися у Глибоцькому (2,2%), 
Герцаївському (2,2%), Заставнівському (0,7%), Новоселицькому (2%), 
Путильському (1,5%), Сторожинецькому (1,8%), Сокирянському (1,4%) 
районах та в м. Чернівці (51,6%).  

Водночас знизився відсоток відхилень по бактеріологічних 
показниках і становить 5,1 % проти 8,0 % в 2016 році. Відхилення 
виявлялися у Вижницькому (16,2%), Глибоцькому (2,2%), Герцаївському 
(5,7%), Заставнівському (4,8%), Новоселицькому (5,4%), Кельменецькому 
(1,3%), Путильському (3,1%), Сторожинецькому (4,4%), Сокирянському 
(1,4%) районах та в м.Чернівці (64,5%).  

При досліджені проб води з відкритих водоймищ в цілому по 
області зріс показник невідповідності по бактеріологічним показникам 8,2 
до 11,5%, в то й же час показники по фізико-хімічним проказникам 
зменшився з 3,7 до 0,4%. Позитивні знахідки виявлено по 
мікробіологічним показникам у Сокирянському районі (8,6%) та м. 
Чернівці (75%), по фізико-хімічним показникам в м.Чернівці (5,9%).  

При лабораторному дослідженні питної води у загальноосвітніх 
навчальних закладах зріс показник невідповідності за бактеріологічними 
показниками з 5,2 % в минулому році до 9,9 % в поточному. Відхилення 
виявлялись у Вижницькому, Герцаївському, Глибоцькому, 
Заставнівському, Новоселицькому, Сокирянському, Сторожинецькому 
районах та м. Чернівці. По  фізико-хімічним показниками відхилення 
виявлено у 5,4 %, за аналогічний період минулого року – у 0,6%. 



Показники невідповідності встановлені у Сокирянському, Кіцманському та 
Глибоцькому районах.  

За результатами лабораторних досліджень питної води в 
дошкільних навчальних закладах за мікробіологічними показниками 
виявлені відхилення в 6,0 % проб проти 12,0% в 2016 році.  
Невідповідність встановлена у Вижницькому, Кіцманському, 
Сторожинецькому, Сокирянському районах та  м.Чернівці. Відсоток 
відхилень по фізико-хімічним показникам в поточному році складає 5,3 % 
за рахунок Глибоцького та Кіцманського районів. В 2016 році за 
аналогічний період відхилення виявлялися в 2,5% проб.  

На території  області у весняно-літній період 2017 року  визначено 10  
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, на всі х 
об’єктах  проведено обстеження та погоджено санітарні паспорти.   

Крім того, в поточному році спеціалістами служби  проводяться 
моніторингові обстеження джерел водопостачання у закладах освіти, 
охорони  здоров’я, соціального захисту населення області та закладів 
ресторанного господарства. Так, в цілому по області  проведено  944 
обстеження.  

За результатами проведеної роботи виявлялись наступні порушення - 
на 322 (34,1%) об’єктах відсутній санітарний паспорт  на джерело 
водопостачання, на 491 (52,0%) – відсутня огорожа, на 281(29,8%) – 
відсутній замок, на 47(5,0%) – зруйновані відмостки. 

При проведенні комісійних  обстежень, моніторингових відвідувань 
фахівцями служби проводилась роз’яснювальна робота на місцях, а також 
про виявлені недоліки інформовано органи місцевого самоврядування. 
Також, на адресу керівників Департаментів освіти і науки, охорони 
здоров’я,  соціального захисту населення ОДА, органам виконавчої влади 
та місцевого самоврядування в розрізі кожної адміністративної території 
направлялись  пам’ятки щодо вимог чинного  санітарного законодавства з 
усіх актуальних питань.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


