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ідомо, що соціальноекономічні аспекти сус
пільства взаємопов'язані з проблемами
рекреаційного природокористування, які ха
рактеризуються економічною, соціально
культурною і медикобіологічною функціями.
Усі три функції рекреаційної діяльності кож
ного регіону країни тісно пов'язані між собою
і мають значний вплив на загальне підвищен
ня соціальноекономічної ефективності сус
пільного виробництва [13].
Фахівці різних профілів відзначають, що у ре
гіонах України вибір, організація та використан
ня рекреаційних ресурсів у містах та приміських
районах у сучасних умовах іноді відбуваються
стихійно, без урахування санітарної та екологіч
ної ситуації, що призводить, з одного боку, до
негативного впливу на здоров'я населення, а з
другого, до значного перевищення допустимих
навантажень на рекреації. Крім того, фахівці фік
сують наявність у регіонах великої кількості вод
них рекреацій, які не відповідають нормативним
вимогам санітарного законодавства [4].
Вагомим доказом цього є щорічна інфор
мація головного державного санітарного лі
каря України та регіональних органів санітар
ноепідеміологічної служби про непідгото
вленість великої кількості рекреаційних зон
на водоймах до купального сезону.
Вищезазначена проблема зумовлена низ
кою чинників, серед яких провідними є відсут

ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
ПО ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ВОДОЕМОВ
Щербань М., Мясоедов В.В., Литвиненко М.И., Кривонос К.А.
Харьковский национальный медицинский университет (ХНМУ)
Цель работы: экологогигиеническое обоснование необходимости
разработки новых санитарных правил и норм, регламентирующих
организацию, обустройство и деятельность водных рекреационных зон.
Материалы и методы. Анализ и экологогигиеническая оценка
соответствия существующей нормативной базы современным
рекомендациям по проблеме улучшения условий оздоровления
и массового отдыха населения на рекреационных водоемах
по результатам научных разработок.
Результаты. Доказано, что требования существующей нормативной
базы отражены в многочисленных нормативах, среди которых
имеются противоречия, а некоторые из них устарели. К тому же они
не содержат новых рекомендаций по выбору, развитию, обновлению
и использованию водных рекреационных ресурсов.
С учетом указанного разработаны рекомендации по определению
и оценке медикобиологического напряжения и проведения
противоэпидемических мероприятий. Обоснована необходимость
создания в регионах целевых структур по организации и контролю
условий оздоровления и массового отдыха населения на воде
и проведения системной работы с устроителями зон рекреационных
водных объектов. Определены гигиенические требования
к обустройству, содержанию и организации режима деятельности
зон рекреации водных объектов.
Ключевые слова: рекреационные водоемы, зоны рекреации,
санитарные правила.
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OF THE USE OF RECREATION WATER BASINS
Shcherban M.H., Miasoiedov V.V., Lytvynenko
M.I., Kryvonos K.A.
Kharkiv National Medical University (KhNMU)
Objective. We substantiated a necessity
of the development of the new sanitary rules
and standards regulating organization, maintenance,
and activity of water recreation areas.
Materials and Methods. Analysis and ecological
andhygienic assessment of the conformity
of the existing normative base to the current
recommendations on the problem of the improvement
of the conditions of sanitation and mass rest
of the population in the recreation water basins
by the results of the scientific research.
Results. We have demonstrated that the requirements
of the existing regulatory framework are reflected

ність у регіонах офіційних держав
них систем організації та контро
лю умов оздоровлення та масово
го відпочинку населення на рекре
аційних водоймах, недосконалість
нормативнозаконодавчої бази
тощо, що не дає змоги належним
чином здійснити великий ком
плекс необхідних адміністратив
них, господарських, економічних,
соціальних, гігієнічних, екологіч
них заходів з покращання ситуації.
У сучасних умовах зростаючої
самостійності управління у регіо
нах важливим є формування еко
логогігієнічного механізму рек
реаційного використання поверх
невих водойм [5].
З огляду на зазначене мета ро
боти полягала в екологогігієніч
ному обґрунтуванні необхідності
розробки нових санітарних пра
вил і норм, що регламентують ор
ганізацію, облаштування і діяль
ність водних рекреаційних зон.
Матеріали та методи. Серед
поставлених задач з екологогігі
єнічного обґрунтування опти
мальних рівнів антропогенного
навантаження на рекреаційні зо
ни басейнів водних об'єктів прин
ципово важливе значення має
аналіз та надання екологогігіє
нічної оцінки ступеня відповідно
сті існуючої нормативної бази до
зон рекреацій водних об'єктів
(ЗРВО) проблемі оптимізації в Ук
раїні системи оздоровлення та
масового відпочинку населення
на рекреаційних водоймах згідно
з вимогами МОЗ України щодо
покращання умов оздоровлення
матері та дитини [6].
Висвітлення результатів вико
нання цього завдання послужило
основою для даної роботи.
В якості модельної системи для
вивчення стану проблеми з на
прямку НДР було обрано водні
рекреації басейну головної рек
реаційної водойми Харківського
регіону річки Сіверський Донець.
З метою досягнення об'єктив
ності проведення аналізу, стан

in the numerous regulations, there are contradictions
among them, and some of them are obsolete.There
are no new recommendations concerning selection,
development, renovation, and use of water recreation
resources. Taking into account the mentioned above,
the recommendations on the definition and
assessment of medicobiological stress and
performance of antiepidemic measures were
developed. A necessity of the creation of the regional
target structures for the organization and control
of the conditions of sanitation and mass rest
of the population in water basins and carrying out of
the systematic work with the organizers of the recre
ation areas of water objects was substantiated. We
determined the hygienic requirements to the arrange
ment, maintenance, and organization of the activity
regime of the areas of water objects' recreation.
Keywords: recreation water basins, recreation
area, sanitary rules.

дартизації збору доказової ін
формації, забезпечення макси
мальної достовірності результа
тів екологогігієнічної оцінки було
розроблено планпрограму вико
нання завдання, що безпосе
редньо належать до проблеми
обґрунтування необхідності роз
робки нових санітарних правил.
Результати та їх обговорення.
За результатами проведеного ана
лізу отримано таку інформацію.
1. У процесі пошуку відповідно
сті існуючої нормативної бази
(ІНБ) вимогам сучасних наукових
досліджень та рекомендацій щодо
вибору та розміщення водних
рекреаційних ресурсів визначено,
що в існуючих нормативних мате
ріалах мають місце рекомендації
загального характеру. Не знайшли
свого відображення в ІНБ такі
важливі адресні рекомендації нау
ковців конкретно для адміністра
тивних органів, які вони (і тільки
вони) спроможні і повинні здій
снити щодо вибору та розвитку
водних ресурсів на стадіях райо
нування, планування та облашту
вання територій, а також виконан
ня конкретного обсягу інших про
ектнопланувальних робіт, що є
обов'язковими і базовими умова
ми забезпечення успішності прак
тичної реалізації проблеми роз
робки дієвих та ефективних регіо
нальних схем рекреаційного вико
ристання водних ресурсів на
перспективу.
2. Нами визначено, що науко
вометодичне обґрунтування ра
ціонального водокористування —
один з важливих аспектів пробле
ми задоволення зростаючого по
питу населення на рекреаційні
ресурси і послуги.
Відомо, що законодавством Ук
раїни лікувальнорекреаційний
фонд віднесено до особливих
охоронних природних територій,
у межах яких встановлюється
спеціальний режим здійснення
господарчої та іншої діяльності.
Слід зазначити, що необхідність

обов'язкового врахування науко
вометодичних
рекомендацій
зумовлена тією важливою обста
виною, що масове рекреаційне ви
користання більшості водних
об'єктів (за винятком створених
спеціально з метою рекреації) від
бувається в умовах інтенсивного
господарського використання ре
сурсів водойм і річкових екоси
стем. Інакше кажучи, рекреація по
винна "вписуватись" у вже сфор
мовану структуру взаємовідносин
між галузями господарства, які ви
користовують водні ресурси, аква
торії і берегові зони. Необхідно та
кож підкреслити і принципову
важливість диференційованого
підходу до рекреаційного освоєн
ня ділянок узбережжя і акваторій
щодо різних видів водних рекреа
цій і особливостей водних об'єктів.
При цьому обґрунтовано за
гальний науковометодичний під
хід, який враховує різноманіт
ність аспектів розвитку водних
рекреацій і дозволяє розробляти
для конкретних акваторіально
територіальних комплексів шляхи
інтенсифікації їх рекреаційного
використання. Основна ідея цьо
го підходу полягає у науковому
обґрунтуванні та організації ці
леспрямованого й інтенсивного
використання окремих ділянок
акваторій і берегових зон водойм
у відповідності з їхніми природни
ми особливостями, характером і
перспективами господарського
освоєння, напрямками та інтен
сивністю антропогенних впливів.
Зокрема, акваторіальне райо
нування, планування і облашту
вання водойм спрямовані на
практичне здійснення конструк
тивного підходу до довкілля і його
окремих компонентів у сфері
впливу водойм, що відповідає си
стемній стратегії використання
природних об'єктів людиною: піз
нанню структурної організації
об'єкта (районування), уявленню
про найоптимальнішу просторо
ву і функціональну структуру
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(планування), спрямованій дії на
об'єкт (облаштування).
Заключним етапом підходу є
облаштування водойм, тобто су
купність різних заходів, які здій
снюються з метою управління во
доймами і спрямовані на раціо
нальне і комплексне використан
ня їхніх ресурсів.
Вважається, що для забезпе
чення нормального функціону
вання і відновлення природних
ресурсів рекреаційних зон пот
рібно, щоб на кожні 20 га прибе
режних територій передбачалося
не більше однієї зони загального
відпочинку.
При цьому у кожному регіоні
має бути передбачене виконання
таких завдань:
 розробка генеральної схеми
рекреаційного
використання
водних об'єктів на перспективу
(фонд рекреаційних водойм; ха
рактеристика принципових особ
ливостей рекреаційного викори
стання річкових систем, озер, во
досховищ; наукове обґрунтуван
ня потреби у створенні спеціаль
них рекреаційних водойм у райо
нах міських агломерацій (на круп
них агломераціях необхідні свої
власні регіональні схеми рекреа
ційного освоєння);
 розробка наукових основ оп
тимізації рекреаційного водоко
ристування з метою максималь
ного обмеження негативного
впливу водних рекреацій на дов
кілля, а також обґрунтування
рекреаційного навантаження на
різні типи акваторіальнотерито
ріальних комплексів;
 обґрунтування системи прак
тичних заходів, спрямованих на
регулювання розвитку рекреацій
них водойм і забезпечення опти
мальних умов для масового відпо
чинку населення біля води, а саме:
а) заходів з проблем поточного і
перспективного розвитку мережі
рекреаційних закладів різного типу;
б) об'єктів інфраструктури від
починку;
в) визначення режимів викори
стання рекреаційних зон;
г) регулювання потоків рекре
антів;
д) правильної оцінки місцевих
конкретних умов і реальних
можливостей регіонального ро
звитку водних рекреацій.
У кожному випадку вибору,
оновлення та подальшого роз
витку водних рекреаційних ре
сурсів рекомендується обов'яз
кове проведення у регіонах еко
логічних, гігієнічних, географіч
них, гідрологічних, фізикохіміч
них і медикобіологічних науково
практичних досліджень.
Для повної та об'єктивної оцін
ки стану проблеми організації та
контролю у Харківській області
використання рекреаційних во

З ДОСВІДУ САНІТАРНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
дойм для оздоровлення та масо
вого відпочинку населення ваго
мий інтерес представляв аналіз
ступеня відображення та уваги до
цієї проблеми у регіональних со
ціальноекономічних програмах.
Аналізу підлягали такі документи:
"Стратегія сталого розвитку Хар
ківської області", "Програма стало
го розвитку м. Харкова", "Програ
ма малі ріки Харкова до 2016 року",
"Програма водне господарство
Харківської області до 2021 року".
За результатами аналізу визна
чено, що ІНБ не містить вимог та
рекомендацій щодо проведення
регіональних науковопрактичних
досліджень при виборі, оновленні
та розвиткові водних рекреацій
них ресурсів у регіонах країни.
Аналіз соціальноекономічних
програмних документів Харків
ського регіону свідчить, що вони
передбачають реалізацію загаль
них водоохоронних заходів, але
проблема реалізації заходів з оно
влення та розвитку водних рекре
аційних ресурсів у регіоні, а також
створення конкретної чіткої регіо
нальної системи організації та
контролю над рекреаційними во
доймами та умовами оздоровлен
ня і масового відпочинку населен
ня на воді не знайшли свого
висвітлення у жодній регіональній
програмі м. Харкова та області.
3. У результаті проведеного
аналізу визначено, що в ІНБ від
сутні рекомендації для адмі
ністративних органів з забезпе
чення створення та організації
діяльності у регіонах цільових
централізованих структур, відпо
відальних за організацію та кон
троль над створенням належних
умов оздоровлення і масового
відпочинку населення на рекреа
ційних водоймах.
4. Визначено, що в ІНБ відсутні
рекомендацій для фахівців Держ
санепідслужби та екологічних
установ з методів визначення і
оцінки існуючої медикобіологіч
ної напруги та екологічного ризи
ку у рекреаційних водоймах.
5. В існуючій нормативній базі не
відображені рекомендації для
упорядників і медперсоналу щодо
проведення протиепідемічних за
ходів спеціального призначення.
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6. Визначено, що в ІНБ відсутні
вимоги до фахівців Держсанепід
служби та екологічних установ, а
також медперсоналу і упорядни
ків ЗРВО з проблеми надання до
регіональної держадміністрації
заключного звіту за результатами
купального сезону, що уне
можливлює проведення фахово
го аналізу наслідків сезону оздо
ровлення та масового відпочинку
населення на воді, виявлення
системних недоліків в організації,
подальшого планування та реалі
зації заходів з оптимізації умов
використання рекреаційних во
дойм.
7. Усе зазначене унемож
ливлює їх ефективне та доступне
використання
упорядниками
ЗРВО за низкою чинників.
Встановлено, що нині вимоги
до зон рекреації водних об'єктів,
що використовуються для органі
зованого масового відпочинку і
купання, регламентуються вели
кою кількістю нормативних актів.
Крім того, визначено, що вимо
ги, зазначені у складі деяких нор
мативних документів, суттєво
відрізняються між собою, також
наявні застарілі нормативи.
Наприклад, у п 2.10. ГОСТ
17.1.5.0280 "Гигиенические тре
бования к зонам рекреации вод
ных объектов" вказано, що кон
тейнери для сміття мають бути
розташовані на бетонованих май
данчиках з ручними під'їзними
шляхами, а у п.п. 4.3. та 4.4.
державних санітарних норм та
правил утримання територій насе
лених місць, затверджених На
казом МОЗ України № 145 від
17.03.2011, вимоги до поводжен
ня з відходами на пляжах зазначе
ні у більш розширеному форматі, а
саме: урни необхідно розташову
вати на відстані 35 м від смуги зе
лених насаджень і не менше ніж
10 м від урізу води. Урни мають
бути розставлені з розрахунку не
менше однієї урни на 625 м2 тери
торії пляжу. Відстань між встано
вленими урнами не повинна пере
вищувати 25 м. Контейнери для
зберігання побутових відходів слід
встановлювати поза межами при
бережної захисної смуги річок і
водойм та пляжної зони з розра
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хунку один контейнер місткістю
1,1 м3 на 2500 м2 площі пляжу.
У п. 5.7.14 ДБН Б.2.25:2011
"Планування та забудова міст, се
лищ і функціональних територій.
Благоустрій територій" є посилан
ня на ДСанПіН № 383 "Вимоги до
води питної", який скасовано Нака
зом МОЗ № 400 від 12.05.2012 р.
Вимоги щодо проведення де
ратизаційних, дезінсекційних та
дезінфекційних робіт у місцях
розміщення зон рекреації водних
об'єктів зазначені виключно у
ст. 16, 18, 33 Закону України "Про
захист населення від інфекційних
хвороб".
Питання щодо необхідності ви
мог контролю над станом забруд
нення піску на об'єктах рекреації на
воді визначено тільки у п. 4.8 та
п. 4.9 державних санітарних норм
та правил утримання територій на
селених місць, затверджених нака
зом МОЗ України № 145 від
17.03.2011 р. Однак у цьому норма
тивному документі не зазначені ви
моги щодо лабораторного контро
лю над станом піску (точки відбору,
кратність, перелік інгредієнтів).
Таким чином, відсутність у ре
гіонах офіційної адміністративної
цільової структури, яка повинна
здійснювати планову та системну
організаційнофахову роботу з
упорядниками ЗРВО у підготов
чий період, а також єдиного ком
плексного нормативного доку
менту, що регламентує вимоги до
використання рекреаційних во
дойм, є одними з провідних чин
ників щорічної непідготовленості
у регіонах великої кількості вод
них рекреаційних зон до купаль
ного сезону.
Так, згідно з інформацією Го
ловного обласного управління
Держсанепідслужби у Харківській
області загалом на обліку пере
бувають 116 пляжів (громадських
і розташованих при оздоровчих
закладах) та зон рекреації. З них
планувалося до відкриття в оздо
ровчому сезоні 2014 року 76 пля
жів. Фактично отримали паспор
ти на відкриття лише 20 пляжів.
За висновками фахівців, про
відними чинниками вищезазна
ченої ситуації в області стали не
відповідна нормативним вимогам
якість води рекреаційних водойм;
відсутність договорів на прове
дення лабораторних досліджень
питної води та води водоймищ,
на вивезення побутових відходів і
сміття, проведення дезінфекції,
дезінсекції та дератизації; відсут
ність душових установок, кабін
для переодягання, питних фон
танчиків, туалетів і урн [7].
Висновки
1. Відзначається висока актуаль
ність проблеми оптимізації вико
ристання рекреаційних водойм
шляхом формування екологогігіє

нічного механізму покращання
умов для оздоровлення та масово
го відпочинку населення на воді.
2. У регіонах України вибір,
розвиток, організація та викори
стання рекреаційних ресурсів у
містах і приміських районах у су
часних умовах іноді відбувається
стихійно, без урахування санітар
ної та екологічної ситуації, що
призводить, з одного боку, до не
гативного впливу на здоров'я на
селення, а з другого, до значного
перевищення допустимих наван
тажень на рекреації. Крім того,
щорічно санепідслужбою фіксу
ється наявність у регіонах країни
великої кількості водних рекреа
цій, що не відповідають норма
тивним вимогам санітарного за
конодавства.
3. Доведено, що вимоги ІНБ
розміщено у великій кількості
нормативних документів, серед
яких є протиріччя. ІНБ не містить
новітніх рекомендацій щодо
вибору, розвитку, оновлення та
використання водних рекреацій
них ресурсів. Відсутні рекомен
дації щодо визначення і оцінки
медикобіологічної напруги; про
ведення протиепідемічних захо
дів; необхідності створення у ре
гіонах цільових структур з органі
зації та контролю умов оздоро
влення і масового відпочинку на
селення на воді та проведення
системної роботи з упорядника
ми ЗРВО.
4. Підготовлений нами проект
Державних санітарних правил і
норм "Екологогігієнічні вимоги
до облаштування, утримання та
організації режиму діяльності зон
рекреації водних об'єктів" напра
влено на узгодження до МОЗ Ук
раїни згідно з діючими вимогами.
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