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ПРОТОКОЛ № 26

21.06.2022 12-00

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Київської міської державної адміністрації - 
перший заступник голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Пантелеев П.О.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окремим 
списком)

СЛУХАЛИ: «Про забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя в м. Києві»

ВИСТУПИЛИ:

Чумак Сергій Павлович - директор Державної установи «Київський 
міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 
здоров’я України» щодо ускладнення епідемічної ситуації на гострі кишкові 
інфекції в місті Києві.

Байраченко Дмитро Олександрович - начальник Управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві про вжиття заходів реагування, з метою 
недопущення поширення гострої кишкової інфекції.

Станом на 20.06.2022р. зареєстровані 20 випадків захворювань на гостру 
кишкову інфекцію, пов’язану із вживанням шаурми, придбаної в тимчасовій 
споруді (павільйоні), за адресою: проспект Бажана,3 (Дарницький район), у 
тому числі 3 дітей - віком 8, 16 та 17 років. Госпіталізовані 19 осіб, з них - 2 
дітей.

За результатами лабораторних досліджень матеріалу від 11 хворих 
(15.06. -17.06.2022р.) виділено Salmonella enteritidis.

Працівник павільйону з реалізації шаурми відмовився допустити фахівців 
на об'єкт, не надав необхідні документи та зник в невідомому напрямку.



Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві 17.06.2022р. 
розпочато заходи зі збору інформації, з метою встановлення оператора ринку 
(суб’єкта господарювання), який здійснює діяльність з реалізації харчових 
продуктів зокрема шаурми, у павільйоні за вказаною вище адресою.

Під час збору інформації суб’єкта господарювання не встановлено, так як 
потужність оператора ринку (павільйон) було зачинено.

З метою встановлення суб’єкта господарювання (оператора ринку), 
для подальшого здійснення Головним управлінням позапланового заходу 
державного нагляду (контролю), вжиття відповідних заходів реагування, 
направлені два листи на адреси Дарницького управління поліції Головного 
управління Національної поліції у м. Києві (від 17.06.2022р. №05.2/2319) та 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (від 17.06.2022р. 
№05.2/2320).

Крім того, 20.06.2022р. до Державної установи «Київський міський 
ІДКПХ МОЗ» надійшли 2 екстрені повідомлення про інфекційне захворювання, 
пов'язані із вживанням шаурми, за адресами: вул. А. Ахматової, 44 
та вул. Урлівська, 11 (Дарницький район). Фахівцями Державної установи 
«Київський міський ІДКПХ МОЗ» проводиться епідеміологічне обстеження 
(розслідування).

Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації із захворюваності на 
гостру кишкову інфекцію, що пов’язано із вживанням шаурми, в умовах 
підвищення температури повітря в місті, з метою локалізації спалаху та 
запобігання поширенню захворювань на гострі кишкові інфекції серед 
мешканців та гостей столиці, на підставі Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», необхідно забезпечити виконання 
комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформації директора Державної установи 
«Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства 
охорони здоров’я України» щодо ускладнення епідемічної ситуації на гострі 
кишкові інфекції в місті Києві - Чумака С.П. та начальника Управління 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в м. Києві - Байраченка Д.О. про вжиття 
заходів реагування, з метою недопущення поширення гострої кишкової 
інфекції.

2. Визнати, що на території м. Києва виникла надзвичайна ситуація 
природного характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, 
затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 
11.10.2010 № 457 відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація природного 
характеру» код 20721 «Надзвичайна ситуація, пов’язана з отруєнням людей 
у результаті споживання неякісних продуктів харчування»), місцевого рівня 
(відповідно до підпункту 2 пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних



ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

3. Наголосите, що відповідно до Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», за 
виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості 
харчових продуктів відповідають оператори ринку (суб’єкти господарювання), 
у межах діяльності, яку вони здійснюють.

4. Комунальному підприємству «Київська спадщина», комунальному 
підприємству «Світоч» - організаторам ярмарків у м. Києві, відповідно до 
п.п.7.9, 7.10 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація» від 26.05.2015 №507 «Про 
проведення ярмарків у місті Києві» (у редакції розпорядження від 17.10.2017 
№1291), під час проведення регулярних, тематичних, сільськогосподарських і 
сезонних ярмарків забезпечувати дотримання вимог законодавства у сферах 
безпечності та якості харчових продуктів, санітарного та метрологічного 
законодавства не допускати до реалізації продукцію, що не пройшла 
ветеринарно-санітарну експертизу та без наявності документів про походження 
й підтвердження безпечності та якості.

Відповідальні: Дмитренко А.П., Мандрик В.Л.
Термін: постійно

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям з метою 
здійснення моніторингу дотримання операторами ринку (суб’єктами 
господарювання), які здійснюють обіг харчових продуктів у місцях проведення 
ярмаркових заходів і на рухомих та/або тимчасових потужностях, вимог 
законодавства про харчові продукти, зокрема щодо безпечності та якості 
харчових продуктів тваринного і рослинного походження, створити робочі 
групи із залученням представників:

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської військової 
адміністрації);

Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської військової адміністрації);

відділу торгівлі та споживчого ринку відповідної районної в місті 
Києві державної адміністрації;

комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона»;

Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві;
Державної установи «Київський міський центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»
Головного управління Національної поліції в м. Києві;
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Міський магазин».



Відповідальні: районні в місті Києві державні адміністрації
Термін: 15.07.2022

6. Робочим групам, створеним районними в місті Києві державними 
адміністраціями:

6.1. забезпечити контроль за дотриманням операторами ринку 
(суб’єктами господарювання) вимог законодавства про харчові продукти, 
зокрема щодо безпечності та якості харчових продуктів тваринного і 
рослинного походження;

6.2. за результатами моніторингу, у разі виявлення системних порушень 
операторами ринку (суб’єктами господарювання) вимог законодавства про 
харчові продукти, вживати заходів реагування, у межах наданих повноважень 
(зокрема, складати протоколи про адміністративні правопорушення), та щодо 
заборони реалізації продуктів харчування, у тому числі фастфудів, без 
відповідної документації, що засвідчує їх безпечність, та/або в разі порушення 
вимог законодавства про харчові продукти, зокрема умов реалізації 
(недотримання гігієнічних вимог до потужності, харчових продуктів та 
персоналу, порушення температурного режиму, відсутність холодильного 
обладнання), відсутності державної реєстрації потужності тощо.

Відповідальні: районні в місті Києві державні адміністрації,
Костіков В.В., Ткаченко Т.Ф., Вигівський І.М., Рубан О.М., Чумак С.П.

Термін: 15.09.2022

7. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
наявну інформацію до Головного управління Держгіродспоживслужби 
в м. Києві щодо найменування суб’єктів господарювання та адрес місць 
провадження ними господарської діяльності в тимчасових спорудах, засобах 
пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі щодо реалізації харчових 
продуктів, в тому числі фастфудів (шаурма, хот-доги тощо).

Відповідальні: Свистунов О.В., Костіков В.В.
Термін: 06.07.2022

8. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити контроль 
за поданням закладами охорони здоров’я, які під час здійснення своєї 
діяльності отримали інформацію про стан здоров’я особи та виявили чи 
запідозрили інфекційну хворобу або групові випадки інфекційної хвороби, 
до Державної установи «Київський міський ЦКХГІ МОЗ» заповненої форми 
первинної облікової документації №058/о «Екстрене повідомлення про 
інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну 
реакцію на щеплення», затверджену наказом МОЗ від 10.01.2006 №1.

Відповідальна: ГінзбургВ.Г.
Термін: у разі ускладнення епідемічної ситуації



9. Державній установі «Київський міський центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»:

9.1. на основі отриманої інформації про підозру/випадки інфекційної 
хвороби, у тому числі про осіб, які були в контакті з хворим, проводити 
епідеміологічні обстеження (розслідування) спалахів інфекційних хвороб;

9.2. на основі даних, отриманих в процесі проведення епідеміологічного 
обстеження (розслідування), здійснювати епідеміологічний аналіз, 
прогнозування епідемічної ситуації та оцінку ризиків для громадського 
здоров’я;

9.3. надавати інформацію про виявлений спалах інфекційної хвороби, 
кожен випадок (осередок) особливо небезпечних інфекційних хвороб, які 
можуть бути пов’язані з об’єктами державного нагляду (контролю), до 
Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, протягом 1 години з 
часу встановлення можливості такого зв’язку з використанням засобів зв’язку 
(факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом 24 годин на паперовому 
носії, відповідно до Порядку проведення епідеміологічного обстеження 
(розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб, затвердженого 
наказом МОЗ від 18.08.2021 №1742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 02.12.2021 за №1558/37180.

Відповідальний: Чумак С.П.
Термін: при реєстрації випадків захворювання на гострі кишкові інфекції

10. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управлінню 
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
попередження захворювання населення на гостру кишкову інфекцію, пов'язану 
з вживанням неякісної їжі.

Відповідальні: Лелюк Р.В., Баранова К.О.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

11. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та 
Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 03.05.2017 № 519 (із змінами), рішення Постійної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті у 
межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, розташованими на території м. Києва.та організаціями, 
розташованими на території м. Києва.



12, Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

Голова Постійної комісії 

Відповідальний секретар


