
 

Про санітарно-епідемічну  
ситуацію в області за 6 місяців 2022 року 

 
На території України з початку 2022 року зареєстровано 28 спалахів 

гострих кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало 230 
осіб, з них 130 дітей (56,5%). Тоді як, за аналогічний період 2021 року 
проведено розслідування 26 спалахів гострих кишкових інфекційних 
захворювань, внаслідок яких постраждало 244 особи, з них 230 дітей (94, 3%).  

Зокрема після введення воєнного стану зареєстровано 21 спалах, 
внаслідок яких постраждало 177 осіб, з них 95 дітей (53,7 %).  

Одночасно  на території області було зареєстровано 1 спалах гострих 
кишкових інфекцій в закладі ресторанного господарства «Гетьман»  
гірськолижного-туристичного комплексу «Мигово», с. Мигове Вижницького 
району, Чернівецької області, за аналогічний період 2021 року було 
зареєстровано 2 спалахи гострих кишкових інфекцій. 

Всього постраждало всього 18 осіб, з них 16 дорослих та дітей до 18 
років – 2.  

За результатами епідеміологічного розслідування та виявленим 
порушенням вимог законодавства були надані  приписи щодо усунення 
порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів, винних осіб притягнуто до адміністративної 
відповідальності. Завдяки проведеним заходам розповсюдження епідемічного 
процесу було припинено. 

З метою попередження виникнення та поширення інфекційних хвороб, 
які передаються харчовим та водним шляхом передачі Головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (далі Головне управління) 
проведена відповідна робота.     

Особлива увага була зосереджена на попередження спалахів гострих 
кишкових інфекцій при організації харчування в закладах освіти та закладах 
соціального спрямування. Проведені семінари у всіх територіальних громадах 
та закладах обласного підпорядкування, надані практичні рекомендації з 
наданням матеріалів та пам`яток. 

Проведено 3-и обласні семінари з питань реформування шкільного 
харчування та ідентичні семінари на всіх адміністративних територіях області.  

Спільно з Департаментом освіти і науки опрацьовані та запроваджені 
оновлені перспективні  меню для закладів освіти.   

 За інформацією Державної установи «Чернівецький Центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України» за 6 місяців 2022 року на території  області 
рівень інфекційної захворюваності без врахування носіїв, грипу та гострих 
респіраторних інфекцій знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2021 
року на 11 %. 

В  області не зареєстровано випадків захворювання людей на сказ, 
сибірку, бруцельоз, орнітоз, лістеріоз, рікетсіози, лептоспіроз та геморагічні 
лихоманки. 

В області спостерігається ріст рівня захворюваності на гастроентерити 
встановленої та не встановленої етіології в 74% та 2,2 рази відповідно. Ріст 
захворюваності на гастроентерити встановленої етіології в порівнянні з 
аналогічним періодом 2021 року відбувся на всіх адміністративних територіях, 



окрім Путильського району. Аналогічна ситуація із захворюваністю на 
гастроентероколіти, харчові токсикоінфекції, викликані не встановленими 
збудниками. Ріст рівня захворюваності спостерігається на всіх адміністра-
тивних територіях, окрім Глибоцького та Кіцманського районів.  

Також спостерігається незначний ріст захворюваність на ротавірусний 
ентерит, ріст на 3 випадків по області, в порівнянні з аналогічним періодом 
2021 року.  

Одночасно спостерігається зниження захворюваності на сальмонельозні 
інфекції в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.  

В області в порівняні з аналогічним періодом знизилась на 1 випадок 
захворюваність на хворобу Лайма.  

   Захворюваність на території області людей на вірусний гепатит «А» 
залишається на рівні минулого року. 

З метою попередження виникнення та поширення захворювань гострих 
кишкових інфекційних  в області Головним управлінням Держпродспожив-
служби в Чернівецькій області (далі Головне управління) здійснювались заходи 
державного нагляду (контролю), моніторингові та комісійні перевірки об’єктів 
підвищеного епідемічного ризику. Основна  робота  була  зосереджена на 
дотриманні  вимог  санітарного законодавства при  здійсненні організації 
харчування в навчально-виховних  закладах; забезпеченість населення  краю  
якісною питною водою та  санітарно-технічним  станом об’єктів  питного  
водопостачання і водовідведення  області. 

На 2022 рік було заплановано проведення 269 планових заходів 
державного нагляду, з них проведено 36 заходів (13%), не проведено 233 (87%), 
з причин припинення роботи  закладів освіти (карантинні обмеження) та з 
24.02.2022 року  в зв’язку із запровадженням військового стану (відповідно до 
постанови КМУ № 303 від 13 березня 2022 року «Про  припинення заходів 
державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах 
воєнного стану»).  

Окрім того, проведено 103 моніторингові обстеження закладів освіти,   
підприємств питного водопостачання та водовідведення. 

При проведенні 20 моніторингових обстежень харчоблоків, роздаткових 
груп, буфетів  закладів освіти,  в 5 (25%) закладах виявлені порушення вимог 
санітарного законодавства, а саме: на харчоблоках відсутні повний набір 
виробничих приміщень, не всі виробничі приміщення харчоблоку забезпечені 
гарячою проточною водою, не створені умови для дотримання особистої гігієни 
учнями (недостатньо рукомийників та електрорушників), не дотримуються 
норми основних груп харчових продуктів відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.03.2021 № 305, а також  до  затвердженого  
примірного чотиритижневого  меню. 

Головне управління здійснює постійний контроль щодо забезпечення  
населення Чернівецької області якісною та безпечною питною водою, так на 
нагляді  знаходяться 22 централізованих водопроводи. 

На виконання доручення Прем’єр – міністра України до протоколу від 
13.12.2021 №48 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 04 лютого 2022 року Головним управлінням 
спільно з Управлінням житлово-комунального господарства Чернівецької ОДА 
проведено спільну нараду з  керівниками підприємств водопровідно-



каналізаційного господарства, органами місцевого самоврядування. Під час 
якої обговорювались проблемні питання щодо забезпечення населення 
безпечною та якісною питною водою та дотримання вимог чинного 
законодавства на підприємствах питного водопостачання  та водовідведення 
області. За результатами наради визначено основні заходи, що будуть вжиті 
впродовж наступних років. 

На виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
13.03.2020 року  у 1-му півріччі поточного року  проведено 78 моніторингових 
обстежень об’єктів  питного водопостачання (7-централізованого, 71 - 
нецентралізованого)  та 5 об’єктів водовідведення. Порушення встановлено на 
3 водопроводах, 38 джерелах нецентралізованого водопостачання та 2 
каналізаційно-очисних  спорудах.  

Про результати проведених перевірок, моніторингових обстежень в період 
січня – лютого 2022 року та виявлені порушення вимог санітарного зако-
нодавства проінформовані керівники закладів, підприємств, балансо-
утримувачі, органи  місцевого самоврядування та виконавчої влади. Для  
усунення виявлених порушень надано 64 приписи, 7 посадових осіб притягнуто 
до адміністративної відповідальності.  

Окрім того, впродовж 01.01. - 24.02.2022 року Головним управлінням 
проводились моніторингові перевірки дотримання протиепідемічних обмежень 
суб’єктами господарювання. Проведено 5928 моніторингових перевірок 
дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання, виявлені 
порушення на 1743 об’єктах. За порушення карантинних обмежень 181 фізичну 
та юридичну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 
понад 44 тис. грн., надано 1537  приписів (пропозицій). Охоплено роз’ясню-
вальною роботою  12872 особи.  

У зв’язку з введенням військового стану на території України з 
24.02.2022 року та відповідно до постанови КМУ № 303 від 13 березня 2022 
року «Про  припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного 
ринкового нагляду в умовах воєнного стану» Головним управлінням припинено 
проведення заходів державного нагляду (контролю). 

 З метою запобігання виникнення спалахів інфекційних захворювань, 
харчових отруєнь в місцях перебування внутрішньо переміщених осіб  
впродовж лютого-червня 2022 працівники Головного управління залучались до 
проведення 296 моніторингових відвідувань, встановлено порушення в 13 
закладах, надано 52 рекомендації та пам’ятки.  

  На виконання розпорядження Чернівецької ОВА від 31.03.2022 № 412-р 
«Про проведення санітарної очистки та благоустрою населених пунктів 
Чернівецької області у 2022 році», спеціалістами Головного управління спільно 
з органами місцевого самоврядування  здійснювалися моніторингові 
обстеження об’єктів питного водопостачання. Проведено 53 обстеження  
джерел нецентралізованого водопостачання,  на 27 (51%) виявлялись 
порушення виявлялись порушення в частині їх облаштування: відсутність 
кришки, яка щільно закриває оголовок криниці, підставки для відра, оновлення 
бетонованого майданчика біля криниці.  З 21 централізованого водопроводу   
досліджено 31 пробу питної води, відхилення встановлено в 10 (32,2%) пробах  
за санітарно-хімічними та 7 (22,6%) за мікробіологічними показниками. При 



дослідженні 25 проб води з криниць  відхилення встановлено в 8 (32%) пробах  
за санітарно-хімічними та 18 (72%) - за мікробіологічними показниками.   

Керівникам підприємств та балансоутримувачам, на яких виявлені 
порушення вимог санітарного законодавства та встановлені відхилення при 
проведенні досліджень питної води надано 62 приписи (рекомендації) щодо їх 
усунення, а також проінформовано органи місцевого самоврядування та 
виконавчої влади. 

 На  виконання Протоколу  Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20.06.2022 № 7 Головним 
управлінням спільно з органами місцевої влади організовано проведення 
комісійних моніторингових обстежень підприємств централізованого та 
нецентралізованого водопостачання. 

Відповідно п.5 розпорядження  Чернівецької ОДА від 16.06.2022 № 844-р 
«Про попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на 
водних об’єктах Чернівецької області у літній період 2022 року» спеціалістами 
Головного управління  проведено обстеження Чернівецького міського пляжу 
КБУ «Чернівецька міська рятувальна служба на воді». Пляж утримується 
відповідно до санітарних вимог.  Крім того підготовлено та направлено 
пам’ятку суб’єктам господарювання та органам місцевого самоврядування 
щодо вимог місць масового відпочинку людей на водних об’єктах. Моніторинг 
за якістю води водоймищ та ґрунту в місцях масового відпочинку населення 
(пляжах) та водних об’єктах рекреаційного призначення (зон рекреацій) на 
території Чернівецької області проводиться ДУ «Чернівецький обласний центр 
контролю та профілактики хвороб МОЗ України».  

У зв’язку з підготовкою до проведення літньої оздоровчої кампанії 
прийнято участь в засіданнях штабів з координації проведення оздоровчої 
кампанії державного та обласного рівня.  За результатами проведених засідань 
та відповідно до розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації 
від 27.05.2022 року № 711-р роботу закладів оздоровлення та відпочинку з 
цілодобовим перебування дітей заборонено.  

В області за інформацією Департаменту освіти і науки ВОЦА впродовж 
червня-серпня будуть працювати 105 таборів дозвілля та відпочинку (5 
пришкільних таборів з денним перебуванням, 78 літніх мовних таборів та 22 
заклади позашкільної освіти). Розраховано перебування дітей в закладах 
відпочинку та дозвілля тривалістю 3-4 години та без організації харчування. 

Впродовж червня місяця спеціалістами Головного управління прийнято 
участь в 39 комісійних обстеженнях захисних споруд закладів освіти, за 
результатами надавались рекомендації.  

Робота в даному напрямку триває. 
 
 

 


