
Санітарно-епідемічна ситуація в Чернівецькій області 
 за 9 місяців 2017 року 

 
  Інфекційна  захворюваність в Чернівецькій області (без урахування носіїв, 

грипу та гострих респіраторних захворювань) за 9 місяців 2017 року зросла у 
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 14,80%.  

За  поточний період в області не реєструвались випадки туляремії, 
сибірської виразки, бруцельозу, орнітозу, сказу, малярії.  

За 9 місяців 2017 року відмічалося зниження захворюваності 
сальмонельозними інфекціями на 8 випадків (інтенсивний показник 11,69 на 
100 тис. населення проти 13,34 за 9 місяців минулого року). Найбільший ріст 
захворюваності в вересні зареєстрований у м.Чернівці, (інтенсивний показник 
20,24 за поточний період проти 6,76 за аналогічний період минулого року).  

За 9 місяців 2017 року інтенсивний показник захворюваності на шигельоз 
по області становив 5,29 проти 0,22 за аналогічний період минулого року (ріст 
на 46 випадків), з числа захворівших 75% становлять діти до 17 років. Ріст 
захворювання зареєстровано на території Сокирянського району на 21 випадок 
(інтенсивний показник 40,49 на 100 тис. населення проти 1,83 за 9 міс. 
минулого року), та м.Чернівці – 15 випадків (інтенсивний показник 5,71 на 100 
тис. населення, в минулому році дане захворювання не реєструвалося). 

Захворюваність на гастроентероколіти зі встановленим збудником 
реєструвалася на всіх адміністративних територіях, за 9 місяців поточного року 
зафіксований ріст на 3,92 % по області (інтенсивний показник складав 93,51 на 
100 тис. населення проти 89,98 за 9 місяців минулого року), проте 
зареєстрований ріст захворюваності на гастроентероколіти зі встановленим 
збудником в Сокирянському ріст на 41 випадків (інтенсивний показник 99,39 на 
100 тис. населення проти 23,74 за 9 місяців минулого року) та 
Сторожинецькому районах ріст на 17 випадків (інтенсивний показник 67,24 на 
100 тис. населення проти 50,27 за 9 місяців минулого року).    

  За  9 місяців 2017 року ріст на ротавірусні ентерити по області склав 
10,68% (25,14 на 100 тис. населення за поточний період проти 22,71 за 9 місяців 
2016), 99% захворілих на ротавірусні ентерити діти до 17 років. Високий 
показник захворюваності залишається в м. Чернівці (показник 44,55 проти 
37,61 в минулому році – ріст на 19,39 %).  

Ріст захворюваності на гострі кишкові інфекції, викликані  
невстановленими збудниками складає 36,58% (показник 81,93 на 100 тис 
населення проти 59,98 за 9 місяців минулого року). Ріст захворюваності 
зареєстрований в Кіцманському, Путильському, Сторожинецькому, 
Хотинському та Сокирянському районах. 

Показник захворюваності на вірусний гепатит «А» становить 0,66 на 100 
тис. населення проти 0,44 в минулому році за аналогічний період, 
захворювання реєструвалося на території Кіцманського, Сторожинецького та 
Сокирянського районів та м. Чернівці.  

В вересні поточного року зареєстровано 5 випадків захворювання на 
лептоспіроз, які зареєстровані на території Кельменецького  – 1 випадок, 
Кіцманського – 2 випадки та Сокирянського району – 2 випадки.  



Рівень захворюваності на хворобу Лайма за звітний період залишився на 
рівні минулого року - 2,76 (25 випадків захворювання) дане захворювання 
реєструвалося на території Вижницького (1), Глибоцького(1),  Заставнівського 
(7),  Сторожинецького районів (2) та м.Чернівці (14).  

За даними ДУ «Чернівецький лабораторний центр» при проведенні 
моніторингу циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій в об’єктах 
довкілля за 9 місяців 2017 року  показник виявлення збудника лептоспірозу при 
дослідженні зразків від мишоподібних гризунів становить 4%. В районах, де 
реєструвалося дане захворювання показники становлять: Кельменецький – 
2,6%, Кіцманський – 6,5%, Сокирянський – 2,2%.  

Показник виявлення збудника кліщового бореліозу з кліщів зібраних в 
природних вогнищах за звітній період становить 11,9%, з кліщів знятих з людей 
– 22,3%. Високий відсоток виявлення становить в Глибоцькому, 
Сторожинецькому та Хотинському районах.   

За 9 місяців 2017 року зареєстровано 2 випадки захворювання на ботулізм 
у мешканців Сторожинецького та Кіцманського районів, захворювання яких 
пов’язане з вживанням консервованих продуктів домашнього приготування. 

Також за поточний період зареєстровано 6 підтверджених випадків 
отруєння грибами, потерпілих 8 осіб з них 2 дітей. Всі випадки зареєстровані в 
побуті на територіях в Путильського району (2 випадки, 2 постраждалих),  
Сторожинецького ( 2 випадки, 3 постраждалих), Герцаївського (1 випадок, 2 
постраждалих) та Глибоцького районів ( 1 випадок, 1 постраждалий).   

За  9 місяців в Чернівецькій області зареєстровано 9 спалахів гострих 
кишкових інфекцій та 1 спалах отруєння невідомою речовиною: 2 спалахи в 
ДНЗ №48 та №49 м.Чернівці, в самоорганізованому таборі с.Перебиківці 
Хотинського району, в ресторані с.Сучевени Глибоцького району, спалах в 
м.Сокиряни, кафе «Гуцулочка» с.Банилів – Підгірний Сторожинецького 
району, НВК с.Шебутинці, Сокирянського району, кафе «Гурман» в м. Чернівці 
та отруєння невідомою речовиною в с.Перебиківці Хотинського району. 

В даних осередках інфекційних захворювань проведений комплекс 
протиепідемічних та профілактичних заходів.  

Протягом 9 місяців 2017 року відділами державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Чернівецького міського управління, 
районними управліннями, Управлінням державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства ГУ ДПСС в Чернівецькій області було забезпечено 
організацію здійснення 2338 позапланових заходів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням санітарного законодавства, в тому числі: 500 
обстежень, 639 моніторингових відвідувань, прийнято участь у 1063 комісіях з 
питань дотримання санітарного законодавства, проведено 75 позапланових 
перевірок за зверненням фізичної особи про порушення суб’єктом 
господарювання її законних прав, 61 захід державного нагляду за заявкою 
суб’єкта господарювання щодо його перевірки.  

За результатами позапланових заходів державного нагляду (контролю) 
було застосовано 998 відповідних заходів реагування (надано приписи про 
усунення причин та умов, що спричиняють вчиненню порушень санітарного 
законодавства, рекомендаційні листи тощо), з них: 238 за результатами 



обстежень, 372 за результатами моніторингових відвідувань, 388 за 
результатами участі в комісіях. 

Результативність заходів державного нагляду (контролю) в цілому по 
області складає 43% від загальної кількості здійснених заходів. Вище 
середньообласного відсотка даний показник у Вижницькому (100%), 
Герцаївському районах (100 %), Кельменецькому (52,2%), Путильському (51%). 

За звітний період було надано адміністративні послуги з питань 
погоджувальних процедур на видачу дозволу (санітарного паспорта) на роботу 
з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання - 31, на видачу рішення щодо можливості/неможливості 
видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами – 116; видано 21 акт санітарно-епідеміологічного 
обстеження об’єкта (для отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики), видано 3 санітарні паспорти на склади 
пестицидів. 

Протягом звітного періоду на адресу управлінь області надійшло 113  
звернення громадян, з них – 89,3% індивідуальних, 10,6% – колективних. 

За результатами розгляду 62,8% вирішено позитивно, у 27,4% надано 
роз’яснення заявникам.  Кількість повторних звернень за даний період складає 
9,7 % від загальної кількості. Через Урядову «гарячу лінію» за 9 місяців 
поточного року надійшло 18 звернень громадян, з них 9 вирішено позитивно, 
надано роз’яснень – на 7 звернень, 2 звернення ще процесі розгляду.  

Найбільше звернень надійшло в управління  м.Чернівці – 33,6% та 21,2%  
на адресу Сокирянського районного  управління. Основні питання, які 
порушуються у звернення громадян є: забруднення  атмосферного повітря, 
порушення суб’єктами господарювання санітарних норм і правил, вплив на 
здоров’я людини фізичних факторів.  

Санітарно-освітнья робота серед населення Чернівецької області 
проводиться на всіх адміністративних територіях  Проте потребує покращення 
робота з розташуванням інформації на сайтах органів виконавчої влади та 
місцевих органів самоврядування в Заставнівському, Кіцманському,    
Новоселицькому,  Путильському,  Сокирянському  та Хотинському районах. 

З метою профілактики інфекційних захворювань, пов’язаних із 
споживанням питної води на території Чернівецької області спеціалістами 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ведеться постійний контроль 
щодо якості води відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».  

За інформацією ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» за 9 місяців поточного року  в порівнянні з минулим роком при 
дослідженні води з комунальних водопроводів підвищився показник 
відхилення як за бактеріологічними з 1,5 до 7,3 % так і за фізико-хімічними 
показниками з 0,4 до 6,2%. За мікробіологічними показниками відхилення 
виявлялися у Вижницькому (33,3%), Сокирянському (21,7%), Новоселицькому 
(8,6%) та Кельменецькому (16%) районах. За фізико-хімічними показниками 
відхилення виявлялися в Сокирянському (25,6%), Новоселицькому (3,4%) та 
Кельменецькому (9,5%) районах.  



При дослідженні води з сільських водопроводів за мікробіологічними 
показниками відхилення виявлялися у Вижницькому (12,5%) та 
Заставнівському (2,6%) районах.  

При дослідженні води з відомчих водопроводів за мікробіологічними 
показниками відхилення виявлялися у Кельменецькому районі (3,8%). 

Забезпечено також моніторинг якості води громадських криниць. 
Результати лабораторних досліджень показують, що зріс відсоток 
невідповідності за фізико-хімічними показниками і складає 3,6 % проти 1,3% в 
2016 році. Відхилення виявлялися в Глибоцькому (3,4%), Герцаївському (2,2%), 
Заставнівському (0,4%), Новоселицькому (1,6%), Путильському (1,1%), 
Сторожинецькому (2,3%), Сокирянському (11,4%) районах та в м. Чернівці 
(40%).  

Водночас знизився відсоток відхилень по бактеріологічних показниках і 
становить 7,8 % проти 8,0 % в 2016 році. Відхилення виявлялися у 
Вижницькому (13%), Глибоцькому (2,9%), Герцаївському (5,2%), 
Заставнівському (6%), Кіцманському (0,6%) Новоселицькому (7,3%), 
Кельменецькому (6,3%), Путильському (4,2%), Сторожинецькому (8,1%), 
Сокирянському (17,6%) районах та в м.Чернівці (44%).  

При досліджені проб води з відкритих водоймищ в цілому по області 
показник невідповідності по бактеріологічним показникам знизився з 10,0 до 
9,6%, а показник  по фізико-хімічним показникам з 2,0 до 0,7%. Позитивні 
знахідки виявлено по мікробіологічним показникам у Заставнівському (2,2%),    
Герцаївському (25,0%), Новоселицькому (3,1%), Кельменецькому (8,3%), 
Сокирянському (8,7%) районах та м. Чернівці (68,4%), по фізико-хімічним 
показникам в м.Чернівці (3,2%). 
 


