


На минулому тижні у м.Києві зареєстровано резонансний спалах захворювання на гостру 
кишкову інфекцію після вживання їжі в закладі громадського харчування ТОВ «Суши Ленд», 
внаслідок чого постраждало 39 осіб. За результатами проведеного спеціалістами 
Держпродспоживслужби в м.Києві виявлено числені порушення вимог законодавства. 

Не менш важливим фактором у виникненні інфекційних захворювань є водопостачання. 
Повідомлень про випадки перевищення встановлених нормативів показників якості питної води по 
місту за І півріччя до управління не надходило. При цьому на початку липня в місті сталася 
надзвичайна ситуація, коли внаслідок припинення електропостачання без централізованого 
водопостачання на декілька днів залишилось все місто. Ситуація показала, що в місті необхідно 
опрацювати питання забезпечення підвезення питної води в достатній кількості, а саме - достатньої 
кількості спеціалізованого автотранспорту. Вимагає уваги якість питної води, що подається 
населенню смт.Власівка. Так, в мережу селища подається питна вода з підвищеним показником 
жорсткості, що зумовлено її природними властивостями, так як джерелом водопостачання є підземні 
артсвердловини. Технологічний процес водопідготовки на КВКП "Водограй" передбачає лище 
обробку води бактерицидними лампами. Тому, ситуація, що склалася, вимагає зміни технологічного 
процесу водопідготовки з включенням заходів по пом'якшенню питної води перед подачею у 
мережу селища. 

Не вирішеним залишається питання обслуговування громадських колодязів на території 
с.Ревівка — вул.Заводська, Робоча, Ілліча. 17 громадських колодязів закриті постановами, 
знаходяться в незадовільному технічному стані та не використовуються для водопостачання, але 
залишаються дотупними для використання (відсутні таблички про заборону використання в якості 
питного, не закриті тощо). 

В оздоровчий період відпочинок дітей на базі закладів освіти проведено без ускладнень, але 
через фінансові обмеження стан організації харчування дітей залишається незадовільними. 

У відношенні організації відпочинку містян та гостей міста актуальним залишається питання 
облаштування та утримання місць масового відпочинку на воді. На протязі багатьох років 
населенням міста активно використовуються для відпочинку несанкціоновані пляжі в районі 
Андрушкіного Яру та смт.Власівка; міський пляж не отримує паспорту, тому теж використовується 
без погодження з відповідними службами. Такій ситуації сприяє ряд технічних питань: проведення 
підсипки пляжу чистим піском, організація медичного пункту та рятувальної станції, вирішення 
питання обладнання пляжу питним фонтанчиком, забезпечення роботи душової. 

Потребує уваги питання забезпеченості міста громадськими туалетами в достатній кількості, а 
також постійного функціонування та дотримання санітарного стану вже існуючих громадських 
туалетів. 

З метою недопущення ускладнення епідемічної ситуації в місті, покращення показників 
здоров'я населення, прошу Вашого сприяння у вирішенні вищевказаних проблемних питань. 
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