Щодо стану організації літнього відпочинку на міських пляжах і зонах
відпочинку біля води в місті Києві у 2019 році
У господарському віданні комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з охорони,
утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (КП "Плесо")
перебуває 14 пляжів: «Венеція», «Вербний», «Веселка», «Галерний», «Дитячий»,
«Золотий», «Молодіжний», «Передмостна Слобідка», «Пуща-Водиця»,
«Райдуга», «Тельбін», «Троєщина», «Центральний», «Чорторий».
На сьогодні на пляжах «Галерний», «Троєщина» та «Чорторий»
відбувається капітальний ремонт.
За результатами комісійного обстеження за участю спеціалістів Головного
управління Держпродспоживслужби в м. Києві, а також враховуючи інформацію
щодо площі та кількості відвідувачів пляжів, яка представлена в Паспортах
пляжів на 2019 рік, виявлені порушення вимог Державних санітарних норм та
правил утримання територій населених місць, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145:
- на всіх пляжах у поточному році не проводилося щорічне підсипання
чистого піску;
- санітарний стан території пляжів «Веселка», «Райдуга», «Центральний»
незадовільний (прибирання території, вивезення відходів, стан
контейнерних майданчиків, покіс трави тощо);
- недостатньо проводиться робота щодо інформування відвідувачів про
заборону на пляжах миття автотранспорту та купання тварин;
- незадовільний санітарний стан та оснащення медпунктів (пляжі
«Вербний», «Передмостна Слобідка», «Райдуга», «Центральний»);
- кількість урн у залежності від площі пляжу не відповідає нормативним
вимогам на всіх об’єктах КП "Плесо";
- місткість контейнерів для зберігання побутових відходів нижча
встановленого нормативу (нормативне значення згідно з 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 нижча нормативних
вимог на пляжах «Венеція», «Вербний», «Веселка», «Дитячий»,
«Золотий», «Молодіжний», «Передмостна Слобідка», «Райдуга»,
«Тельбін», «Центральний».
Станом на 17.06.2019 та 24.06.2019 за результатами мікробіологічних та
санітарно-хімічних досліджень проб води на пляжах міста Києва, проведених ДУ
«Київський міський лабораторний центр МОЗ України», встановлено, що
досліджені проби води відкритих водойм, за результатами мікробіологічних
показників не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення,
улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №172 та
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня
1996 року №173, зокрема перевищення:
- індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах
«Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний»,
«Передмістна Слобідка», «Пуща-Водиця», «Райдуга», «Тельбін»,
«Центральний»;
- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) на пляжах
«Пуща-Водиця» та «Тельбін»;
- кількісті ентерококів на пляжі «Тельбін»;
- біохімічної потреби в кисні (БПК5) на пляжі «Венеція».
Досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах
м. Києва станом на 24.06.2019 не відповідають вимогам Державних санітарних
норм та правил «Гігієнічних вимог до води питної, призначеної для споживання
людиною»(ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400 за такими показниками: на
пляжі «Райдуга» та «Тельбін» (наявність загальних колі форм); пляж
«Центральний» (мутність); пляж «Венеція» (азот нітритів); пляжі «Вербний» та
«»Центральний» (загальне залізо).
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
організували проведення розширеної наради з представниками Київської міської
державної адміністрації та КП «Плесо» щодо санітарного стану пляжів міста
Києва. За результатами наради прийнято рішення та надано пропозиції про
необхідність виконання вимог санітарного законодавства.
Представник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
взяв участь в брифінгу «Старт купального сезону» (медіа-група «Голос UA»).
КП «Плесо» надало інформацію щодо проведення у квітні - травні 2019
року акарицідних (протикліщових) заходів на 17 зонах зелених насаджень,
розташованих поруч із пляжами.
Кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних, бактеріальних
захворювань людей та тварин. На території м. Києва кліщі можуть переносити
хворобу Лайма (іксодовий кліщовий бореліоз) серед людей, піроплазмоз серед
собак, в умовах України – ще й кліщовий енцефаліт, туляремію, які можуть
призвести до тяжких ускладнень та інвалідності.
Враховуюче зазначене, Головне управління Держпродспоживслужби в м.
Києві запропонувало забезпечити:
- дотримання вимог санітарного законодавства при організації
відпочинку населення на пляжах КП «Плесо» та пляжах, що
утримуються іншими суб’єктами господарювання;
- інформування населення щодо можливості користування пляжами КП
«Плесо», на яких зафіксовано невідповідність показників якості води
нормативним значенням, виключно як зонами відпочинку населення
без купання до покращення цих показників;
- недопущення використання питної води з питних фонтанчиків на
пляжах міста до приведення санітарно-хімічних показників якості та
безпечності питної води до вимог, що встановлені ДСанПіН
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«Гігієнічних вимог до питної води призначеної для споживання
людиною»;
- проведення лабораторного контролю води водойм та якості питної води
з питних фонтанчиків на пляжах КП «Плесо» згідно з вимогами
санітарних норм;
- на пляжах встановити таблички про категоричну заборону миття
автотранспорту, прання білизни та купання тварин у місцях,
призначених для купання людей;
- власникам та балансоутримувачам пляжів у процесі їх експлуатації
забезпечити прибирання берега, роздягалень, зеленої зони, миття тари і
дезінфекцію вбиралень, а також перевезення зібраних відходів щоденно
до 8 години ранку.
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