Інформація про стан пляжів України
Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з
відповідними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби в межах прикордонної
смуги та контрольованого прикордонного району визначають місця масового відпочинку
людей, купання, рибальства, використання водних об’єктів з виробничою та фізкультурнооздоровчою метою.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з метою
забезпечення охорони життя людей на водних об'єктах України щороку до 01 квітня
подають затверджені місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій переліки визначених місць масового відпочинку людей на водних
об’єктах територіальним органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
територіальним органам Державної служби України з безпеки на транспорті та атестованим
аварійно-рятувальним службам, які обслуговують водні об’єкти у своїй зоні
відповідальності.
Щороку перед початком купального (курортного) сезону рекреаційні зони, відведені
для купання, у період масового відпочинку людей мають бути обстежені й очищені від
сторонніх предметів сертифікованими водолазними підрозділами аварійно-рятувальної
служби або спеціалізованими аварійно-рятувальними службами, що пройшли атестацію
відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828.
Після проведення заходів з обстеження та очищення дна пляжу (водного об’єкта)
аварійно-рятувальною службою замовнику видається паспорт підводної частини акваторії
пляжу (водного об’єкта); акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного
об’єкта); карта виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об’єкта); акт про усунення
небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об’єкта).
Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від
10.04.2017 № 301, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за
№ 566/30434 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України», оформлення паспорту пляжу та погодження його з Держпродспоживслужбою не
передбачено, проте спеціалісти Держпродспоживслужби беруть участь у комісійних
обстеженнях пляжів.
Так, за оперативними даними територіальних органів Держпродспоживслужби в
літній сезон 2019 року нараховується понад 350 пляжів на річках та озерах та близько 190
на узбережжі Чорного та Азовського морів.
У період підготовки до оздоровчого сезону спеціалістами Держпродспоживслужби
при обстеженнях пляжів звертається увага на наявність джерел водопостачання (питні
фонтанчики, або інші пристосування), вбиралень, кабінок для переодягання, пунктів
надання медичної допомоги, облаштування та санітарний стан території тощо.
Працівники Держпродспоживслужби під час комісійних обстежень пляжів з приводу
готовності їх до функціонування у літній період керуються вимогами наказу МОЗ України
від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання
територій населених місць».
За інформацією ГУ ДПСС у Вінницькій області на березі річки Південний Буг у м.
Вінниця облаштовано 3 пляжі. За інформацією КП ВМР «Комбінат комунальних
підприємств» з метою підготовки пляжів до літнього оздоровчого сезону були виконані
наступні роботи:
- проведено прибирання територій (забезпечено щоденне прибирання пляжів);
- встановлено урни та контейнери для збору побутових відходів;
- встановлені туалети та душові на територіях пляжів, санітарно-технічне обладнання
підключене до централізованих мереж водопостачання та каналізації;
- на пляжах організовано роботу медичних пунктів та рятувальних станцій;
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пляжі забезпечені прибиральним інвентарем, миючими та дезінфікуючими
засобами.
У травні місяці була перевірена якість води на пляжах міста, відповідно до яких вода
не відповідала санітарним вимогам по мікробіологічних показниках, по органолептичним
показникам (запах становив 2 бали, при нормі не більше 1), також відмічалась
невідповідність по БСК-5 (біохімічна потреба в кисні), яка становила 11,25 мгО2/дм³, при
нормі не більше 6 мгО2/дм³. На всіх перевірених пляжах збудників паразитозів у воді не
виявлено, вміст залишкової кількості пестицидів також не перевищує допустимі рівні.
З метою недопущення виникнення інфекційних захворювань та погіршення стану
здоров'я населення, на адресу начальника КП «Комбінат комунальних підприємств» (та в
копії директору департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької
міської ради) були направлені листи про необхідність встановлення табличок з надписом
«КУПАТИСЬ ЗАБОРОНЕНО» на пляжах «Гонти», «Хімік», «Центральний.
У червні місяці відібрані повторні проби води на пляжах, дослідження в роботі.
Санітарно-технічний стан пляжів задовільний. Проведено три перевірки пляжів. За
результатами досліджень води купатися на пляжах м. Вінниці заборонено.
За інформацією ГУ ДПСС у Волинській області питання підготовки місць масового
відпочинку населення на водних об’єктах заслухано на регіональній комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям протокольного
рішення.
На території області визначено 41 місце масового відпочинку населення на воді, не
визначено таких місць у м. Володимир-Волинський, Володимир-Волинському,
Локачинському та Рожищенському районах.
Держпродспоживслужби області у складі комісій обстежено 13 місць масового
відпочинку на водних об’єктах:
у м. Луцьку – 2 пляжі (зона відпочинку водойма «Теремно» і центральний парк
культури та відпочинку ім. Л. Українки;
у Луцькому районі - 1 пляж дитячого оздоровчого комплексу «Сонячний» в с.
Гаразджа;
у Шацькому районі 3 пляжі (в с. Світязь - позаміські заклади оздоровлення та
відпочинку «Супутник», «Чайка» та в с. Пульмо - «Світязь»;
у Ковельському районі - пляж позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
"Оберіг" в с. Уховецьк ;
у Турійському районі - 6 пляжів (озеро "Турійське" в смт. Турійськ; "Соминське" в
с. Сомин; "Велимче" в с. Соловичі; "Пісочне" в с. Пересіка; бази відпочинку "Тур" в с.
Соловичі та ТОВ "Аміла" в с. Соловичі.
За результатами проведених комісійних обстежень до відкриття готові всього
5 місць масового відпочинку на водних об’єктах (Шацький район - 3 пляжі позаміських
закладів оздоровлення та відпочинку «Супутник», «Чайка» в с. Світязь та «Світязь» в с.
Пульмо; Ковельський район - пляж позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
"Оберіг" в с. Уховецьк та пляж дитячого оздоровчого комплексу «Сонячний» в с. Гаразджа
Луцького району), інші 8 місць відпочинку на водних об’єктах не відкриті у зв’язку з
невідповідністю води з р. Стир за санітарно-мікробіологічними й санітарно- хімічними
показниками, піску з пісочниць пляжів та грунту пляжів водойми.
Робота з питання відкриття пляжів триває.
-

Дніпропетровська область
Питання стану готовності місць масового відпочинку населення на воді у
Дніпропетровській області розглядалось на засіданні Дніпропетровської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 16.04.2019.
Протокольним рішенням комісії ТЕБ та НС від 16.04.2019 №10 «Про стан підготовки місць
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масового відпочинку на водних об’єктах» головам місцевих органів самоврядування
доручено виконати низку заходів по підготовці місць масового відпочинку до оздоровчого
сезону.
У поточному році на території Дніпропетровської області місцевими органами влади
планувалось до відкриття 12 міських пляжів, стан підготовки до експлуатації яких щорічно
оцінюється напередодні купального сезону.
Станом на 03 червня завершено підготовчі роботи по пляжах міста містах Нікополь,
Новомосковськ, Павлоград, Верхньодніпровськ, Зеленодольськ Апостолівського району.
У період з 30 по 31 травня 2019 року спеціалістами Держпродспоживслужби
проведено моніторинг дотримання вимог санітарного законодавства на пляжах області.
У місті Дніпро на пляжі Монастирського острову – проблемними питаннями
залишаються: організація медичного пункту, функціонування питних фонтанчиків
та відповідний лабораторний контроль води водойм, питної води та піску. У зв’язку
з проведенням реконструкції, санітарний стан пляжу «Придніпровський» оцінюється
як незадовільний.
На пляжах міста Кривий Ріг (пляж ставку житлового масиву ПАТ «Південний ГЗК»,
пляж в парку культури та відпочинку ім. Федора Мершарцева) проведені підготовчі роботи,
але за результатами проведених лабораторних досліджень вода водойм не відповідає
вимогам нормативних документів за мікробіологічними показниками (ЛПКП,
коліфаги).
Станом на 05.06.2019 рік не відповідають гігієнічним вимогам 5 пляжів:
пляж на території острову Монастирський (КП "Парк культури та відпочинку
"Придніпровський" ДМР) м. Дніпро, о. Монастирський - не закінчено проведення
підготовчих робіт по благоустрою території – не встановлено тіньові навіси для захисту
відпочиваючих від сонячного випромінювання; не обладнані питні фонтанчики, не
організований медичний пункт для надання невідкладної допомоги відпочиваючим.
Тривають роботи по санітарному очищенню території пляжу та ревізія мереж
водопостачання;
пляж на території парку Придніпровський (КП «Парк культури та відпочинку
«Придніпровський» ДМР») м. Дніпро - проводяться роботи по переносу колектору,
видаленню твердих побутових, рідких та інших відходів; не організований медичний пункт
для надання невідкладної допомоги відпочиваючим; не забезпечено прибирання водних
рослин у місцях, призначених для купання; не проведена заміна піску тощо;
пляж по вулиці Маршака м. Кривий Ріг (балансоутримувач – виконком Тернівської
районної в місті ради) - не проведено заміну піску в пляжній зоні, не проведено санітарне
очищення прибережної зони;
пляж парку культури та відпочинку ім. Ф. Мершавцева (балансоутримувач –
виконком Центрально-міської районної в місті ради)
м. Кривий Ріг - виявлено
мікробне забруднення води водоймища в місці купання, а саме: виявлено перевищення
майже в 5 разів вмісту лактозопозитивних кишкових паличок (24000 КУО/дм 3 при
нормативному показнику не більше 5000 КУО/дм3).
пляж на ставку житлового масиву ПАТ «Південний ГЗК» (балансоутримувач –
виконком Інгулецької районної в місті ради) м. Кривий Ріг - виявлено мікробне
забруднення води водоймища в місці купання та ґрунту, а саме: виявлено перевищення в 14
разів вмісту лактозопозитивних кишкових паличок у воді (70000 КУО/дм 3 при
нормативному показнику не більше 5000 КУО/дм 3 та перевищення у 9 разів вмісту
кишкової палички у ґрунті (10-99 клітин в 1 г ґрунту при нормі ≤ 1-9 клітин в 1 г ґрунту).
Житомирська область
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Під наглядом спеціалістів Держпродспоживслужби в Житомирській області
знаходиться 4 пляжі, зокрема 2 у м. Житомир, по одному в м. Коростень та м. НовоградВолинський. На даний час проведено комісійне обстеження 2-х пляжів у м. Житомир.
Санітарно-технічний стан пляжів в м. Житомирі задовільний, в той же час якість
води на території Житомирських міських пляжів не відповідає нормативним вимогам за
мікробіологічними показниками (індекс ЛКП у річковій воді більше 240000 КУО/дм3 при
нормативному значенні не більше 5000), у зв’язку з чим керівництву КП «Парк культури і
відпочинку
ім. Ю. Гагаріна», яким здійснюється обслуговування
пляжу, спеціалістами Держпродспоживслужби надано припис, виконання якого
знаходиться на контролі Житомирського міського управління ГУ Держпродспоживслужби
в Житомирській області.
У місті Новоград-Волинський обстеження пляжу не проводилось, до роботи комісій,
створених
органами
влади
та
місцевого
самоврядування,
спеціалісти
Держпродспоживслужби не залучались. За моніторинговими даними якість води з річки
Случ в районі пляжу м. Новоград-Волинський наразі відповідає нормативним вимогам за
мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Дослідження якості води в річці
Уж в районі міського пляжу
м. Коростень наразі триває.
Погіршення якості води в міських пляжах м. Житомира відбулося після ускладнення
погодних умов (зливи).
Житомирському міському голові направлено лист про невідповідність якості води в
міських пляжах, в якому вказано про заборону купання. Відповідно до наданого припису
керівництву КП «Парк культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна», яким здійснюється
обслуговування пляжів
м. Житомира, вказано про термінове вжиття заходів по
приведенню якості річкової води до нормативних показників, приписом заборонено
купання на даних пляжах.
Закарпатська область
За наданими інформаціями міських, районних управлінь та відділів Головного
управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області на території Закарпатської
області заплановано відкриття 4 офіційних місця масового відпочинку населення на водних
об’єктах.
Станом на 06.06.2019 року фахівці міських, районних управлінь та відділів
Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області в комісійні
перевірки пляжів не залучалися.
Запорізька область
У період підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2019 року в рекреаційних зонах
відпочинку Запорізької області Держпродспоживслужбою прийнято участь у роботі комісій
з перевірки стану готовності громадських пляжів та пляжів закладів оздоровлення та
відпочинку (перевірено 4 громадських пляжів та 35 пляжів закладів оздоровлення та
відпочинку).
На пляжах, які були заявлені до перевірок з питання дотримання вимог санітарного
законодавства значних порушень не виявлено. Надані під час перевірок зауваження та
пропозиції усунені до початку функціонування (відкриття) пляжів, зокрема щодо
організації підвозу питної води на пляж ТОВ «Палада Він», очищення вигрібу громадської
вбиральні на пляжі
м. Енергодар, оновлення піску, виділення буїв в зоні для
купання дорослих та дітей, завершення оздоблювальних робіт медичного пункту на пляжі
«Правобережний» м. Запоріжжя).
У місті Запоріжжі громадські пляжі «Центральний» та «Правобережний» вже
розпочали функціонування в літній оздоровчий сезон.
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Відповідно до Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
від
22.04.2019 №161 «Про підготовку місць масового відпочинку жителів міста до
функціонування в літній період 2019 року» спеціалістами Держпродспоживслужби
проведені комісійні перевірки стану готовності пляжів та водної акваторії з лабораторними
дослідженнями проб питної та річкової води, піску.
Санітарно-технічний стан малих архітектурних форм, місць загального
користування, об’єктів водопостачання (питні фонтанчики) задовільний. На об’єктах
проведені ревізійні та ремонтні роботи, завершено реконструкцію берегової зони пляжу
«Правобережний» з облаштуванням малих архітектурних форм.
Згідно розпорядження Енергодарського міської ради № 163-р
від 14.05.2019
«Про організацію та виконання заходів з приведенням міського пляжу до відповідних вимог
та правил» проведена комісійна перевірка стану готовності пляжу «Сонячний» КП ЦД
«Промінь» ЕМР з лабораторними дослідженнями проб питної та річкової води, піску.
Санітарно-технічний стан пляжних об’єктів задовільний.
Громадські
пляжі
міст
Бердянська,
Приморська,
смт.
Кирилівки
Держпродспоживслужбою станом на 01.06.2019 року не перевірялися. Перевірку стану
готовності пляжів заплановано на І-ІІ декаду червня 2019 року.
Станом на 01.06.2019 року на території Запорізької області заборонені до
функціонування пляжі та зони відпочинку відсутні.
Питання забезпечення належного відпочинку дорослих та оздоровлення дітей на
території Запорізької області залишається на контролі Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
Івано-Франківська область
В Івано-Франківській області функціонує 3 пляжі масового відпочинку для
населення. Адміністративно-господарські приміщення пляжів та прилегла до них територія
утримується
в
належному
санітарному
стані.
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проводяться моніторингові візити
(дослідження поверхневих вод) зон для купання та відпочинку. За результатами
лабораторних досліджень проведених лабораторіями ГУ ДПСС та ДУ ОЛЦ МОЗ України
в Івано-Франківській області вода відповідає вимогам санітарних норм і правил. Рішенням
Виконавчого комітету Тлумацької міської ради
Івано-Франківської області від
30.05.2019р. № 65 озеро в м. Тлумач КП «Нептун» визнано не придатним для масового
відпочинку населення на воді.
Київська область
На території Київської області зареєстровано 17 пляжів. Місця масового відпочинку
населення на водних об’єктах визначені Рішенням міських рад.
Рішенням міських рад (м. Вишгород, м. Переяслав-Хмельницький,
м. Фастів),
створені робочі групи з організації контролю за місцями масового відпочинку на воді до
складу яких включено представників районних підрозділів Головного управління.
Станом на 05.06.2019 в ході комісійних перевірок обстежено 4 місця масового
відпочинку населення на водних об’єктах (пляж ТОВ ДОЗ СТ «Чайка» Богуславського
району, пляж дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Карасик» ОПРЦ
«Мрія» Вишгородського району, приватний пляж ТОВ «Сервісна компанія «РІВЕРА
ВІЛАС» територия Лебедівської сільської ради Вишгородського району, пляж ТОВ «КОЦ
«Пролісок» Обухівського району).
Порушення виявлено при перевірці пляжу дитячого позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку «Карасик» ОПРЦ «Мрія» Вишгородського району:
лабораторний контроль якості води поверхневих водоймищ не проведено, паспорт
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підводної частини акваторії пляжу відсутній, роботи по підготовці закладу не завершені.
Директору дитячого закладу надано пропозиції щодо усунення порушень.
В ході лабораторного контролю якості води поверхневих водоймищ, здійснених
районними підрозділами ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»,
проведено дослідження 8 проб води щодо відповідності гігієнічним нормативам.
Невідповідність за мікробіологічними показниками встановлена в 1 пробі (12,5 %) - вода з
р. Рось в районі Центрального пляжу м. Біла Церква.
З метою запобігання та поширення інфекційних захворювань серед населення міста,
Білоцерківським міським управлінням, надано пропозиції директору департаменту
житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради щодо заборони купання
в районі Центрального пляжу.
Головним управління Держпродспоживслужби в Київській області проінформовано
населення щодо стану готовності річкових пляжів до оздоровчої кампанії через засоби
масової інформації.
Кіровоградська область
Станом на 05.06.2019 в Кіровоградській області визначено 33 місця відпочинку
населення (11 адміністративних територій області), з них: 5 комунальних пляжів, 4 пляжі,
які знаходяться у приватній власності, 17 пляжів баз відпочинку приватної власності, 2
пляжі, які знаходяться на території заміських закладів оздоровлення, 5 рекреаційних зон.
Проведено 9 обстежень місць відпочинку в складі комісії. Обстеження інших місць
відпочинку (15) заплановано на червень місяць.
Відповідають вимогам чинного законодавства та безпечні для перебування і
відпочинку людей - 7 пляжів, а саме: 3 пляжі комунальної власності, 2 пляжі у заміських
закладах оздоровлення (ТОВ ДЗОВ «Дружба» Олександрійського району та ТОВ ДЗОВ
«Бригантина» Новоархангельського району), 1 пляж, який знаходиться у приватній
власності (ТОВ ОК «Лісова пісня», с. Оникієве, Маловисківський район) та приватний пляж
бази відпочинку «Синюха» Смолінської шахти Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» с. Скалева, Новоархангельський район.
Виявлено порушення на пляжах, що не відповідають чинному законодавству: не
проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу, акваторія пляжу та пісок на
березі не повністю очищені від рослинності, не позначено межу купання на акваторії буями
помаранчевого або червоного кольору в межах 50 м від берега, не встановлені по всій
території на відстані не більше ніж 10 м від води стенди з рятувальними засобами, не
обладнані стенди з матеріалами щодо попередження нещасних випадків на воді, відсутній
сезонний рятувальний та медичний пости, не проведено лабораторне дослідження річкової
води в акваторії пляжу, не організовано збір та вивіз твердих побутових відходів з території
пляжу.
Причини порушень: недостатність фінансування (на облаштування пляжів,
проведення лабораторних досліджень, організації рятувальних загонів та медичних
пунктів)
За результатами комісійних обстежень балансоутримувачам надано пропозиції щодо
усунення порушень.
Крім цього організовано проведення лабораторних досліджень річкової води та
піску на 23 місцях відпочинку, з них результати по 21 місцю відпочинку відповідають
вимогам, інші результати знаходяться в роботі.

Львівська область
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Рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 07.05.19 затверджено «Перелік
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах Львівської області», зокрема 24
пляжі біля природних водойм.
У першій декаді травня усім власникам, орендарям (балансоутримувачам) пляжів та
органам місцевого самоврядування скеровано пропозиції щодо необхідності організації
комісійних обстежень пляжів з залученням Держпродспоживслужби та відбором води
відкритих водойм для лабораторного контролю.
Станом на 05.06.19р. проведено 7 обстежень зон рекреацій згідно звернень (заяв)
суб’єктів господарювання (власників, орендарів), 12
комісійних обстежень по
розпорядчих документах органів місцевого самоврядування з відбором проб води для
лабораторного контролю, 5 пляжів не обстежено, Держпродспоживслужбою скеровано
пропозиції зацікавленим відомствам щодо такої необхідності.
В ході здійснених обстежень встановлено, що на більшості пляжів створені належні
умови для відпочинку у літній сезон 2019р.
Виявлено порушення на 3 пляжах: відпочинковий комплекс
ТзОВ
«Інвест Плюс» «Козацький хутір» (озеро) с. Модричі Дрогобицького району, міський став
«Молодіжний» Золочівської МВЖКП м. Золочів, зона рекреації міської ради м. Стрия.
Основні порушення: не оновлено піщане покриття, берегова та прибережна
зони озер не повністю очищені від сухостою; відсутнє зонування пляжів, у тому числі
не здійснено благоустрій контейнерних майданчиків, незадовільний стан вбиралень.
У всіх випадках скеровано пропозиції щодо проведення заходів по усуненню
порушень, зокрема щодо необхідності повторного відбору проб води водойм для
лабораторного контролю.
По міському пляжу м. Стрия скеровано припис щодо встановлення табличок з
надписом «Купатись заборонено» до проведення пропонованих заходів та отримання
результатів лабораторного контролю води, що відповідатиме вимогам НТД.
Миколаївська область
На початок літнього оздоровчого періоду 2019 року, відповідними розпорядженнями
органів місцевого самоврядування або за результатами засідань регіональних комісій з
питань ТЕБ і НС, на території Миколаївської області визначено 4 пляжі в містах:
Южноукраїнськ, Первомайськ, Очаків та Нова Одесса та 90 місць масового відпочинку
населення вздовж узбережжя Чорного моря та Березанського лиману
з урахуванням географічного знаходження, Миколаївська область має велику
кількість рекреаційних зон відпочинку, де в період літнього оздоровлення та відпочинку,
щорічно відпочиває велика кількість населення з усіх регіонів держави, спеціалістами
територіальних управлінь Держпродспоживслужби заздалегідь здійснено моніторингове
обстеження, шляхом огляду, санітарного стану пляжів та місць масового відпочинку на
воді, в межах підпорядкованих територій. За результатами оглядів, направлені до органів
місцевого самоврядування відповідні листи з пропозиціями, щодо необхідних заходів по
підготовці до літнього оздоровчого періоду. Спеціалісти Держпродспоживслужби
залучаються до роботи комісії по перевірці готовності пляжів та місць відпочинку до
літнього періоду.
З метою підготовки до прийому відпочиваючих проведено ряд заходів, на всіх
пляжах та місцях відпочинку в Миколаївській області, зокрема по відновленню малих
архітектурних форм (роздягальні, тіньові навіси), території приведені у належний
санітарний стан, встановлені урни для сміття, контейнери для збору ТПВ, укладені
договори на вивезення сміття, організовано рятувальні пости, у водній акваторії, в місцях
розташування пляжів та місць масового відпочинку населення, проведені дноочисні роботи
на місцях відпочинку.
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Основні проблемні питання на об’єктах відпочинку: залишається не вирішеним
питання організації водопостачання (відсутність душових, питних фонтанчиків), наявність
вигрібних туалетів в неналежному стані, на більшості об’єктів відпочинку на воді не
здійснюється відомчий лабораторний контроль якості води, як відкритих водойм так і
питної води, що подається до питних фонтанчиків та душових
(за поясненням
органів місцевого самоврядування недоліки пов’язані з недостатнім фінансуванням).
Проведено досліджень річкової та морської води на 19 місцях відпочинку. За
результатами проведених досліджень, річкова та морська вода за мікробіологічними
показниками відповідає вимогам ДСП №173, крім міського пляжу «Райдуга» в
Первомайську. Первомайському міському голові направлено листа щодо заборони купання
в зв’язку з невідповідністю результатів дослідження річкової води вимогам за
мікробіологічними показниками.
Виконання відповідних заходів та вирішення проблемних питань залишається на
контролі Держпродспоживслужби.
Одеська область
Проведення перевірок морських пляжів у населених пунктах рекреаційних
територій проводиться фахівцями ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області при їх
залученні в склад комісій при райдержадміністраціях.
Станом на 01.06.2019р. до перевірки були залучені фахівці Кілійського,
Овідіопольського району, міста Южне, в ході яких виявлено ряд порушень (для сміття не
виділені урни, не обладнані душові кабінки, кабінки для перевдягання, тощо).
З метою проведення заходів по підготовці до літнього оздоровчого сезону та
запобігання епідускладнень щодо захворювання гострими кишковими інфекціями
фахівцями Білгород-Дністровського району надавались пропозиції селищним головам смт.
Затока, смт. Сергіївка, селищним головам Приморської, Миколаївської сільської ради щодо
перевірки пляжів в місцях масового відпочинку.
В зонах рекреації морського водокористування на пляжах міста Одеса та Одеської
області у травні 2019 року досліджено 191 пробу морської води на санітарномікробіологічні показники та 83 проби на санітарно-хімічні показники, всі проби
відповідають нормативним вимогам.
З 35 пляжів м. Одеси та Одеської області перевірено 12, з яких на 4-х виявлені
порушення. За результатами перевірки надані пропозиції.
Рівненська області
На території Рівненської області в продовж літнього періоду планується до
функціонування 15 пляжів. Значна частина пляжів не розпочала функціонувати, в тому
числі в зв’язку з незадовільними погодними умовами (затяжні дощі, підтоплення), зокрема
через незадовільні санітарно-хімічні показники води поверхневої водойми річка Іква.
За наявною інформацією на даний час розпочали функціонування 5 пляжів.
Сумська область
В Сумській області рішеннями комісій з питань ТЕБ і НС районних державних
адміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад визначено 46 місць
відпочинку на водних об’єктах.
Рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС затверджено План організаційних та
практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах, до якого
включені пропозиції Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області
щодо обстежень місць відпочинку на воді заміських дитячих оздоровчих закладів та
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досліджень води відкритих водойм перед початком оздоровлення та в ході їх експлуатації.
03.06.2019 року питання готовності водних об’єктів до купального сезону розглянуто на
апаратній нараді під головуванням першого заступника Голови обласної
державної адміністрації.
Заходи з обстеження та очищення від сторонніх предметів за участю рятувальноводолазних служб сфери управління Департаменту цивільного захисту обласної державної
адміністрації проведено на 15 об’єктах (пляжах). Площа перевірених водних об’єктів
становить понад 7 тис. кв. м.
Згідно окремого графіка здійснюється обстеження за заявами суб’єктів
господарювання, які мають водні об’єкти біля місць відпочинку.
Купання дітей в заміських оздоровчих закладах передбачено у 9 з 20 таборів, їх
обстеження розпочато з 05.06.2019 року в ході перевірки готовності до відкриття. На
06.06.2019 обстежено акваторію пляжу 1 оздоровчого закладу (табір «Чайка» Буринського
району).
Робота триває.
Тернопільська область
В Тернопільській області функціонує одна зона масового відпочинку для населення
(пляж).
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Терпнопільській області
проводяться моніторингові візити (дослідження поверхневих вод) зон для купання та
відпочинку. Взірці води з поверхневих водойм для подальших досліджень відібрано
04.06.2019р.
Харківська область
За наявною інформацією з 54 місць масового відпочинку на водних об’єктах (пляжі),
розташованих на території Харківської області, відповідають вимогам санітарного
законодавства 32 пляжі. Не відповідають вимогам санітарного законодавства 11 пляжів.
Проведено комісійні перевірки 43 пляжів із залученням спеціалістів
Держпродспоживслужби.
За результатами комісійних перевірок пляжів виявлені порушення вимог санітарного
законодавства (не проведені дератизаційні заходи, відсутність контейнерів для збирання
ТПВ, відсутність громадських вбиралень, відсутність дезінфекційних засобів для
проведення поточних прибирань та дезінфекції пляжного інвентарю, територія не
упорядкована).
Причини порушень: недостатнє фінансування, ігнорування вимог санітарного
законодавства утримувачами пляжів, тощо.
За наявною інформацією, на території Харківської області розташовано 11 пляжів, які
не відповідають вимогам санітарного законодавства, зокрема:
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова,
вул.
Надберегова, 101-А ТОВ "ВЕКТОР-ПРЕМІУМ ХХІ";
Зміївський район, м. Зміїв, Зміївський міський пляж КП "Зміїв-житло";
Зміївський район, с. Коропове, пляж бази відпочинку "Коропів Хутір" Управління
Державної пенітенціарної служби в Харківській області;
Зміївський район, с. Тимченки, пляж готельно-розважального комплексу "ZS клуб";
м. Ізюм, Ізюмський район, вул. Наддонецька, 1, місце масового відпочинку на
водоймі в м. Ізюм;
с. Михайлівка Катеринівського старостинського округу Лозівської міської ради.
пляж загального користування УЖКГБ Лозівської міської ради, що розташований на
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Бритайському водосховищі;
Печенізький район, 7 км автошляху Печеніги - Мартове, пляж
ФОП Ковтун
А.В.;
Печенізький район, 300 м від дамби автошляху Печеніги - Мартове, пляж ПрАТ
"Регіональні інвестиційні проекти";
м. Харків, вул. Достоєвського, 3, місце масового відпочинку на Основ'янському
водоймищі, ТОВ "Скеля", СКП "Харківзеленбуд";
м. Харків, вул. Шевченко, місце масового відпочинку на Журавлівському гідропарку
(паркова зона), СКП "Харківзеленбуд";
м. Харків, Новобаварський район, Удянський гідропарк Місце масового відпочинку
СКП "Харківзеленбуд".
Херсонська область
Розпорядженням Херсонського міського голови від 21.03.2019 № 61р «Про
організацію заходів безпеки в місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах міста
у 2019 році» заплановане функціонування наступних водних об’єктів:
пляж «Молодіжний»ТОВ «Меджик Ленд XXI»;
спортивно-оздоровчий комплекс ТОВ «Конка»;
пляжі «Потьомкінський» та «Південний» МКП «Гарантія»;
водна станція та пляж ХФДП «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація Херсонського морського порту).
Стан пляжів задовільний.
З 01.06.2019 року в місті Нова Каховка розпочав роботу 1 пляж в районі літнього
кінотеатру. Пляж на момент перевірки був готовий до роботи та знаходився в задовільному
стані.
На контролі управління в Голопристанському районі знаходяться 12 пляжів: 11
морських та 1 річковий. Станом на 05.06.2019 погоджено відкриття 1 річкового пляжу та 5
морських пляжів, стан їх задовільний. Підготовка інших пляжів практично завершена.
Каланчацький район: в с. Хорли знаходяться три відомчі пляжі: база відпочинку
«Білий лебідь» ТОВ «Дніпроенерго», база відпочинку «Хорли» Київського національного
торгівельно-економічного
університету
та
лікувально-оздоровчий
комплекс
«Чорноморець» - пляжі підготовлені, стан задовільний, на території с. Приморського
знаходяться відомчі бази відпочинку «Чорномор», «Таврія» та «Енергія», які п’ять і більше
років не працюють, тому і пляжі також не функціонують.
В Бериславському районі буде функціонувати один паспортизований пляж в
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Старт» Бериславської ДЮСШ
ім. В.К. Сергєєва - річковий пляж (р. Дніпро), форма власності комунальна, власник пляжу
- Бериславська районна рада. Місце знаходження пляжу: с.Тягинка Бериславського району
Херсонської області, площа пляжу – 500 м.кв.
Горностаївський район: будуть функціонувати 2 об’єкти: пляж «Центральний» та
місце для купання «Малиновське» - стан задовільний.
Нововоронцовський район: всі 3 пляжі знаходяться на стадії підготовки.
Генічеський район: 19 перевірених пляжів закладів оздоровлення та відпочинку за
заявами, мають задовільний стан.
Скадовський район: 26 перевірених пляжів закладів оздоровлення та відпочинку
мають задовільний стан.
Щодо виявлених порушень:
м. Херсон: станом на 04.06.2019 до роботи в літній сезон не готовий спортивнооздоровчий комплекс ТОВ «Конка» (смт Антонівка,
вул. Херсонська, 124-м).
м. Нова Каховка: порушень під час комісійної перевірки не виявлено.
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Голопристанський район: на момент перевірки не надані протоколи досліджень
морської води зони рекреації та піску з пляжу, не закінчений благоустрій пляжу (не
встановлені роздягальні та тіньові навіси). Порушення були усунуті до погодження
відкриття пляжів.
Каланчацький район: пляж не паспортизований, відсутні фонтанчики з підведенням
питної води на території відпочинкової зони.
Бериславський, Горностаївський, Генічеський, Скадовський райони: порушень під
час комісійної перевірки не виявлено.
Причини порушень:
м. Херсон: не організовано роботу медичного пункту. Керівництву спортивнооздоровчого комплексуТОВ «Конка» міською комісією наданий акт з пропозиціями щодо
усунення порушень.
Голопристанський район: невчасна підготовка.
Каланчацький район: небажання сільського голови с. Хорли проводити роботу
по паспортизації пляжу.
Кількість та назви заборонених пляжів, зон відпочинку:
м. Херсон: 1 – пляж «Юність» в районі туристичної бази «Лілея» за адресою: м.
Херсон, Придніпровський узвіз, 1. У зв’язку з обмеженістю фінансового ресурсу міського
бюджету та гострою проблемою забезпечення ряду нагальних потреб міста, винайти
додаткові кошти для організації роботи пляжу «Юність», згідно вимог санітарних норм,
немає можливості. На прилеглій території в районі туристичної бази «Лілея» заплановане
встановлення попереджувальних інформаційних щитів із написами «КУПАТИСЯ
ЗАБОРОНЕНО!» та розміщення відповідної соціальної реклами, спрямованої на
запобігання травмування і загибелі людей.
У м. Нова Каховка, Голопристанському, Каланчацькому, Бериславському,
Горностаївському, Нововоронцовському, Генічеському, Скадовському районах заборонені
пляжі відсутні.
Хмельницькій області
Станом на 5 червня 2019 року лише 2 пляжі отримали погодження на роботу в
оздоровчий сезон 2019 року (міські пляжі м. Ізяслава та м. Старокостянтинова). Решта 10
пляжів, на даний час знаходяться в стадії підготовки до початку сезону. Комісійно
перевірено 4 пляжі (міські пляжі
м. Ізяслава, м. Старокостянтинова, м. Полонного, м.
Красилова). Під час перевірок виявлено ряд порушень санітарного законодавства, а саме:
не проведено заміну піску на береговій зоні та в зоні купання, очистку акваторії пляжу,
відсутня додаткова роздягальня на пляжі, не функціонує питний фонтанчик, медичний
кабінет не забезпечений достатньою кількістю медичних препаратів та інше. Основними
причинами порушень є відсутність належного фінансування, халатне ставлення керівників,
власників, балансоутримувачів щодо вчасного та належного облаштування пляжів області.
Пляж м. Нетішин - вода з відкритої водойми не відповідає по мікробіологічних
показниках - ЛКП складає 24000 КУО/дм, що перевищує норму в 2,4 рази. У зв’язку з цим,
Славутським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в
Хмельницькій області направлено лист в органи влади щодо заборони купання.
Черкаській область
Станом на 01.06.2019 на території області зареєстровано 5 офіційних пляжів: 3 в м.
Черкаси: пляж «Соснівський-1», пляж «Казбетський», пляж «Митницький»; 1 в м. Ватутіне
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Звенигородського району: Ватутінський міський пляж; 1 в с. Благодатне Золотоніського
району: пляж ДОЗ ТОВ «Журавлик 2017».
З 03.06.2019 погоджено санітарний паспорт на функціонування Ватутінського
міського пляжу, інші готуються до відкриття. Перед початком роботи проведено 4
комісійних обстеження пляжів з відбором проб води поверхневих водойм для лабораторних
досліджень, надані відповідні пропозиції щодо належного облаштування пляжів, комісійне
обстеження пляжу ДОЗ ТОВ «Журавлик 2017» заплановане на середину червня поточного
року. Порушення в ході комісійних перевірок не виявлені.
Заборонені пляжі, зони відпочинку на території області відсутні.
Чернівецька область
Чернівецькою обласною державною адміністрацією було видано розпорядження від
19.04.2019 № 398-р «Про попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайних
ситуацій на водних об’єктах Чернівецької області у весняно-літній період 2019 року» Окрім
того, відповідно до протоколу обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 08.05.2019№ 5 було
визначено 25 місць масового відпочинку людей на водних об’єктах у весняно-літній період
2019 року, а саме:


3 в Сторожинецькому районі (бази відпочинку «Аква-Плюс» в с. Кам’яна, «Берег
Любові» в с. Бобівці, «Рутка» в с. Великий Кучурів);
 3 в Новоселицькому районі (в с. Бояни пляж «Сонячний берег» та пляж №1 ТРК
«Сонячна долина» ПП Родничок Тревел», в с. Магала пляж БВ «Хвиля»);
 Чернівецький міський пляж;
 2 в Сокирянському районі (в с. Ломачинці урочище «Вишнева» комплекси
відпочинку «Вілія» та «Услад»);
 16 в Кельменецькому районі (в с. Грушівці піщаний пляж; база-стоянка маломірних
суден «МАЯК» в с. Дністрівка; Агрооселя «Сільські садиби сім’ї Толпигіних», база
відпочинку «Водний рай» та садиба «Дністровський маєток» в с. Вороновиця; база
відпочинку зеленого туризму «Джія» в с. Мошанець; Гостинна садиба «Дім
рибалки» та «У Мішані», Агрооселя «У Володимира», база відпочинку «У Бориса»,
в с. Бернове; Агрооселя по вул. Придністровська, 76, Агрооселя «На березі Дністра»,
база відпочинку «Family House», Гостинна садиба с.Макарівка; Гостинна садиба «У
Жори» в с. Бузовиця).
Відповідно до затвердженого переліку, спеціалістами Головного управління на своїх
адміністративних територіях до купального періоду, були направлені листи до голів
районних державних адміністрацій щодо залучення їх до комісій з перевірки готовності
місць масового відпочинку на водних об’єктах.
Також, на виконання п.2 Розпорядження спеціалістами Головного управління в
травні місяці відповідно до заяв суб’єктів господарювання було проведено обстеження
п’яти місць масового відпочинку населення на водних об’єктах (пляжах) в Чернівецькій
області, а саме: Чернівецького міського пляжу (вул. Донбасівська, 5 м. Чернівці), «Хвиля»
(с. Магала) та «Сонячний берег» і пляж №1 ТРК «Сонячна долина» (в с. Бояни
Новоселицького району), «Берег любові» (с. Бобівці Сторожинецького району). За
результатами обстежень встановлено, що території пляжів утримуються відповідно до
санітарних вимог.
Щодо якості води водоймищ з пляжів, що мають офіційний статус, то було відібрано
для проведення лабораторних досліджень по 30 проб на санітарно – хімічні,
бактеріологічні, паразитологічні показники та 16 - на вірусологічні, відхилення від
санітарних норм встановлено лише в 3 пробах по санітарно – хімічних та бактеріологічних
показниках на Чернівецькому міському пляжі. Також відібрано по 14 проб ґрунту з
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територій пляжів на санітарно-хімічні, бактеріологічні, паразитологічні показники та 11 на вірусологічні, відхилень від санітарних норм не встановлено.
Робота в даному напрямку продовжується.
За даними ГУ ДПСС в Чернігівській області: стан пляжів – задовільний;
проводились комісійні перевірки пляжів м. Чернігів, м. Ніжин; порушень не виявлено;
заборонені пляжі, зони відпочинку – відсутні.
За інформацією ГУ ДПСС у м. Києві 20-21 травня 2019 року фахівці Головного
управління взяли участь в комісійному обстеженні пляжів міста Києва, які знаходяться у
господарському віданні Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації
земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП "ПЛЕСО"), а саме: «Венеція», «Вербний»,
«Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмостна Слобідка», «ПущаВодиця», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний». Пляжі «Галерний», «Троєщина» та
«Чорторий» на час комісійного обстеження знаходяться у стані капітального ремонту (по
цим об’єктам обстеження буде проводитися додатково).
За результатами комісійного обстеження, а також враховуючи інформацію КП
«ПЛЕСО» щодо площі та кількості відвідувачів пляжів виявлені наступні порушення вимог
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених
наказом Міністерством охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145:
- на всіх пляжах у поточному році не проводилось щорічне підсипання чистого
піску, що є невиконанням пункту 4.8. Санітарних норм;
- санітарний стан території пляжів «Веселка», «Райдуга», «Центральний»
(прибирання території, вивезення відходів, стан контейнерних майданчиків, покіс трави
тощо) незадовільний, що є невиконанням п.п. 4.1.,4.2. Санітарних норм;
- недостатньо проводиться робота щодо інформування відвідувачів про заборону
на пляжах миття автотранспорту та купання тварин (вимоги п.п. 4.1., 4.10. Санітарних
норм);
- незадовільний санітарний стан та оснащення медпунктів (пляжі «Вербний»,
«Передмостна Слобідка», «Райдуга», «Центральний»);
- відсутній медпункт на пляжі «Веселка» (порушення вимог п.4.11. Санітарних
норм);
- кількість урн в залежності від площі пляжу не відповідає вимогам
п.
4.3. Санітарних норм на всіх об’єктах;
- місткість контейнерів для зберігання побутових відходів нижче встановленого
нормативу (нормативне значення згідно п. 4.4. Санітарних норм – один контейнер місткістю
1.1 куб. м на 2500 кв.м площі пляжу) на пляжах «Венеція», «Вербний», «Дитячий»,
«Золотий», «Молодіжний», «Передмостна Слобідка», «Пуща-Водиця», «Райдуга»,
«Тельбін», «Центральний»;
- загальна кількість місць у громадських вбиральнях нижче нормативних вимог
(одне місце на 75 відвідувачів згідно п. 4.5. Санітарних норм) на пляжах «Венеція»,
«Вербний», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмостна Слобідка»,
«Райдуга», «Тельбін», «Центральний».
За результатами мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води на
пляжах міста Києва, які проводились ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ
України» 21 та 27 травня 2019 року, встановлено наступне.
Досліджені проби води відкритих водойм мікробіологічних досліджень не
відповідають вимогам додатку 11 ДСП №173-96 «Державні санітарні правила
планування та забудови населених пунктів», таблиці 2 ДСП №172-96 «Державні
санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів»:
пляж «Веселка» (Русанівська протока): перевищення індексу лактозопозитивної
кишкової палички (ЛКП) – 7,9х103 в 1 дм³ (норма <5000 в 1 дм3);
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пляж «Райдуга» (озеро Райдужне): перевищення індексу ЛКП – 7,2х105 та 2,6х104
в 1 дм³ (норма <5000 в 1 дм3);
пляж «Тельбін» (озеро Тельбін): перевищення індексу ЛКП – 2,4х105 в 1 дм³
(норма <5000 в 1 дм3);
пляж «Вербний» (озеро Вербне): перевищення індексу ЛКП – 2,4х104 в 1 дм³
(норма <5000 в 1 дм3).
За результатами санітарно-хімічних показників проби води відкритих
водойм, не відповідають вимогам додатку 11 ДСП №173-96 «Державні санітарні
правила планування та забудови населених пунктів», таблиці 2 ДСП №172-96
«Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих
закладів»:
- пляж «Вербний» (озеро Вербне): рН (водневий показник) – 8,8 - 9,02
(N
6,5-8,5); БСК5 (біохімічне споживання кисню) – 6,72 - 7,0 мгО2/дм3 (N ≤ 3,0 мгО2/дм3);
- пляж «Галерний» (затока Галерна): рН – 8,9 - 8,68 (N 6,5-8,5); БСК5 – 3,92
3
мгО2/дм (N ≤ 3,0 мгО2/дм3);
- пляж «Троєщина» (р. Десенка): рН - 8,9 - 8,71 (N 6,5-8,5);
- пляж «Райдуга» (озеро Райдуга): рН - 8,65 (N 6,5-8,5); БСК5 – 4,88 - 6,4 мгО2/дм3
(N ≤ 3,0 мгО2/дм3);
- пляж «Тельбін» (озеро Тельбін): БСК5 - 3,84 - 8,0 мгО2/дм3 (N ≤ 3,0 мгО2/дм3);
- пляж «Веселка» (Русанівська протока): БСК5 - 3,44 мгО2/дм3 (N ≤ 3,0 мгО2/дм3).
В пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах
м. Києва
на 27.05.2019р. зафіксовані перевищення санітарно-хімічних показників згідно вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною» - мутність та вміст заліза (пляжі «Вербний», «Тельбін» «Центральний»).
На адресу КП «ПЛЕСО» направлено пропозиції:
- дотримання вимог санітарного законодавства при організації відпочинку
населення на пляжах;
- інформування населення щодо можливості користування пляжами, на яких
зафіксовано невідповідність показників якості води нормативним значенням, виключно як
зонами відпочинку населення без купання до покращення цих показників;
- виключення використання питної води з питних фонтанчиків на пляжах
«Вербний», «Тельбін» «Центральний» до доведення санітарно-хімічних показників до
нормативних значень.
- проведення лабораторного контролю води водойм та якості питної води з питних
фонтанчиків на пляжах згідно вимог санітарних норм.
Полтавська область
На даний час під наглядом ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області
знаходиться 28 пляжів. Більшість пляжів облаштовані відповідно до вимог санітарного
законодавства (територія огороджена, штат укомплектований медичним персоналом та
рятувальниками, облаштовані туалети, роздягальні, душові, пристрої для миття ніг,
вирішено питання прибирання території, тощо).
Спеціалісти територіальних підрозділів ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській
області, в межах повноважень, приймали участь у підготовці пляжів області до купального
сезону 2019 року. До органів місцевої влади направлено листи про підготовку пляжів, місць
масового відпочинку на водоймах до купального сезону та забезпечення на них належного
санітарного стану.
Відповідно до затвердженого облдержадміністрацією графіку, протягом квітня –
травня проведені комплексні перевірки позаміських дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку Полтавської області, під час яких, в тому числі, зверталася увага на підготовку
пляжів позаміських дитячих закладів до купального сезону. За результатами перевірок
пляжі готові до купального сезону.
По інших місцях, лише в м. Миргороді власники пляжів запросили спеціалістів
територіального підрозділу Головного управління для проведення обстеження пляжів. Під
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час позапланових перевірок вищезазначених пляжів порушень вимог санітарного
законодавства не встановлено. На момент перевірки пляжі були готові до початку
купального сезону.
Згідно з результатами досліджень, виконаних ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
на бактеріологічні показники досліджено 52 проби води поверхневих водойм, з них з
відхиленням 11, що становить 11 %, на санітарно-хімічні показники 37 проб, з них з
відхиленням 1, що становить 0,37%.
Відхилення за мікробіологічними показникам виявлено в
м. Кременчуці
в річці Дніпро на пляжі «Центральний» та пляжі в районі Регіонального ландшафтного
парку «Кагамлицький», р. Сухий Кагамлик, власник - Регіонально - ландшафтний парк
"Кагамлицький". Індекс лактозопозитивної палички становив 240000. Керівникам пляжів,
Кременчуцькому міськвиконкому надано пропозицію про заборону купання на даних
пляжах.
За результатами лабораторних досліджень надано пропозиції щодо заборони
купання населення на 9 пляжах області.

