
           

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
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код згідно ЄДРПОУ 40323081

STATE SERVICE OF UKRAINE 
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AND CONSUMERS PROTECTION 
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MAIN ADMINISTRATION
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IN KYIV REGION

22, Balukova str., Vyshneve, 

Kyiv Sviatoshynskyi district

Kyiv region, 08133

phone: (044) 406-38-13

E-mail: gu@dpssko.gov.ua

WEB: www.oblvet.org.ua

код згідно ЄДРПОУ 40323081

№ ____________  від  _________  20 ___ р.        на № _____________  від  _________  20 ___ р.

                                                                                    Білоцерківський відділ поліції        
                                                                                    Головного управління          

                                                                                    Національної поліції в                             

                                                                                    Київській області
                                                                                     09100, Біла Церква,                                             
                                                                                     вул.  Привокзальна, 3
 

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області (далі – 

Головне управління) на виконання п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.09.2019 № 818 надає інформацію про випадок отруєння хімічною 

речовиною з двома постраждалими, один з яких помер, згідно повідомлення 

Білоцерківського міськрайонного управління Головного управління (лист                          
№ Вн-10.14.3.26/4530/19 від 26.12.2019).

26.12.2019 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 годин 

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 25.12.2019 та викликав швидку 

медичну допомогу.
Перший постраждалий Гальченко Віталій Володимирович, 23.01.1961 

року народження, проживає за адресою: м. Біла Церква, пр. Грузинський, 23                   

кв. 63, доставлений бригадою екстреної медичної допомоги в КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №1» 25.12.2019 о 18.51 год. в тяжкому стані                  
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(без свідомості), госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії з попереднім діагнозом: гостре отруєння сурогатним алкоголем, кома 
невідомого генеза.

Другий постраждалий Кривенда Євген Володимирович, 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. 
Місце придбання невідомої речовини не встановлено, що становить 

загрозу життю і здоров’ю населення.

Начальник        Олена МАТВІЄНКО

Олена Адаменко 098-334-74-63


