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Державна служба України з питань      

безпечності харчових продуктів 

                                                                        та захисту споживачів

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області (далі - 

Головне управління) інформує про випадок отруєння хімічною речовиною з 
двома постраждалими, один з яких помер, згідно повідомлення від 

Білоцерківського міськрайонного управління Головного управління.
26.12.2019р. о 08.30 год. в телефонному режимі отримано повідомлення від 

завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП БМР 

“Білоцерківська міська лікарня №1” про випадок отруєння невідомою 

речовиною. 
З анамнезу встановлено, що постраждалі 24.12.2019 з 22.00 по 23.00 години 

придбали речовину невідомого походження (1 літр) в приватному домоволодінні 
села Поправка Білоцерківського району та вживали її до ранку. 

Постраждалих виявив родич в селі Поправка Білоцерківського району по 

вул. Івана Франка, 38 о 10.00 годині ранку та викликав швидку медичну 

допомогу.
Перший постраждалий 23.01.1961 року народження, мешканець м. Біла 

Церква, був доставлений бригадою екстреної медичної допомоги в приймальне 
відділення КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» 25.12.2019 о 18.51 год. 
без свідомості, госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії з попереднім діагнозом: гостре отруєння сурогатним алкоголем, кома 
невідомого генеза.
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Другий постраждалий 23.10.1974 року народження, помер в кареті швидкої 
допомоги (25.12.2019 констатована смерть). Тіло направлено в КЗ КОР 

«Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» для проведення розтину 

та гістологічних і токсикологічних досліджень в м. Києві. Результати досліджень 

будуть через 1-1,5 місяці. 
Інформація про розвиток подальших подій буде надана додатково.

Начальник         Олена МАТВІЄНКО

Олена Адаменко 098-334-74-63


