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роботі конференції взяли
участь 135 спеціалістів з 32
міст України, у тому числі
представники Академії ме�
дичних наук України, Укра�
їнської академії архітектури,
Міністерства охорони здо�
ров'я України, науково�дос�
лідних інститутів гігієнічного
та містобудівного профілю,
кафедр гігієни та екології
ряду медичних університе�
тів, установ санепідслужби,
включаючи 4 академіків, 15
професорів і докторів наук,
28 кандидатів наук. 

Тези 46 доповідей опублі�
ковано у матеріалах конфе�
ренції.

У представлених на кон�
ференції 20 доповідях нау�
ковців і спеціалістів санепід�
служби було розглянуто ши�
роке коло актуальних про�
блем планування та забудо�
ви населених місць, сані�
тарно�гігієнічні, екологічні
та містобудівні питання,
пов'язані з сучасними тен�
денціями розвитку міст, бу�
дівництва житлових, гро�
мадських, промислових
об'єктів, методичні і норма�
тивні аспекти встановлення
санітарно�захисних зон для
промислових, інших вироб�
ничих та комунальних об'єк�
тів різного призначення, гігі�
єнічні питання розміщення
сучасних радіотехнічних і
електротехнічних об'єктів,
проблеми охорони і раціо�
нального використання ку�
рортно�рекреаційних тери�
торій України.

Констатовано, що існуюча
на сьогодні практика місто�
будування орієнтована на
інтенсивне використання
сельбищних територій зі
значним підвищенням щіль�

ності і висотності житлової
забудови, хаотичним розмі�
щенням офісних та інших
нежитлових об'єктів у жит�
лових будинках та виробни�
чих об'єктів у межах житло�
вої забудови, відчуженням
озеленених територій за�
гального користування та
земель рекреаційного приз�
начення під житлову забудо�
ву, невирішеність у великих
містах питань паркування і
зберігання стрімко зрос�
таючого парку індивідуаль�
ного автотранспорту. Недо�
статня увага до забезпечен�
ня населення соціально�по�
бутовими об'єктами повсяк�
денного обслуговування
створює значну соціальну
напруженість у суспільстві,
погіршує санітарно�гігієнічні
умови проживання, відпо�
чинку та оздоровлення на�
селення. Для подолання цих
негативних тенденцій, як
наголошувалося багатьма
учасниками конференції,
необхідна більш скоордино�
вана співпраця фахівців гігі�
єнічної науки і санепідслуж�
би, розширення наукових
досліджень та розробки
нормативно�методичних
документів з найактуальні�
ших питань гігієни плану�
вання і забудови населених
місць.

У доповідях спеціалістів
Харківської, Дніпропетров�
ської, Луганської, Донецької
обласних санепідстанцій
висвітлено досвід прове�
дення запобіжного санепід�
нагляду у сфері планування і
забудови населених місць,
найбільш гострі питання, що
потребують вирішення.

Особлива увага у допові�
дях і при їх обговоренні при�
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ділялася питанням удоско�
налення нормативної бази
санітарного законодавства
та інструктивно�методично�
го забезпечення запобіжно�
го санепіднагляду у галузі
планування населених місць
та будівництва об'єктів різ�
ного призначення.

Науково6практична кон6
ференція постановила:

1. Вважати дослідження у
галузі гігієни планування та
забудови населених місць
актуальним і пріоритетним
напрямком сучасної гігієни.

Наукові дослідження у цій
галузі спрямувати насампе�
ред на

гігієнічну оцінку місто�
будівних норм щільності
житлового фонду (щільності
населення) у мікрорайонах і
житлових кварталах в умо�
вах сучасного багатоповер�
хового житлового будівниц�
тва і обґрунтування пропо�
зицій з їх оптимізації;

удосконалення мето�
дичних підходів до визна�
чення санітарно�захисних
зон для промислових об'єк�
тів;

гігієнічне обґрунтування
нормативних санітарно�за�
хисних зон для нових видів
виробництва, промислових і
сільськогосподарських під�
приємств різної потужності
з сучасними технологіями;

обґрунтування гігієніч�
них норм і вимог до розмі�
щення об'єктів паркування
та обслуговування індивіду�
ального легкового авто�
транспорту;

гігієнічну оцінку сучас�
них рекреаційних об'єктів
(міні�пансіонатів, готелів,
рекреаційного житла тощо)

та обґрунтування вимог до
їх розміщення, проекту�
вання, будівництва та екс�
плуатації.

2. Для забезпечення істот�
них зрушень у вирішенні на�
гальних проблем плануван�
ня і забудови населених міс�
ць і підвищення ефективно�
сті запобіжного держсане�
піднагляду у цій галузі вва�
жати за необхідне розробку
таких першочергових нор�
мативних документів:

нової редакції Держав�
них санітарних правил пла�
нування та забудови насе�
лених пунктів з удоскона�
ленням санітарної класифі�
кації підприємств, вироб�
ництв, споруд і розмірів са�
нітарно�захисних зон для
них;

санітарних правил роз�
міщення, проектування, бу�
дівництва і експлуатації ба�
гатоповерхових гаражів,
паркінгів;

положення (кодексу)
про курорти з визначенням
гігієнічних вимог до встано�
влення зон санітарної охо�
рони і режиму їх викори�
стання (до розвитку Закону
України "Про курорти");

санітарних норм і пра�
вил розміщення, проекту�
вання, будівництва та екс�
плуатації сучасних рекреа�
ційних об'єктів;

гігієнічних вимог до
розміщення спеціалізова�
них лікарень, лікувально�
профілактичних закладів;

санітарних вимог до
змісту та викладення у про�
ектних матеріалах даних
щодо впливу інвестиційної
діяльності на стан довкілля.

3. Міністерству охорони
здоров'я України рекомен�
дувати

активізувати роботи з
розробки першочергових
нормативних документів з
питань планування і забудо�
ви населених місць і курорт�
но�рекреаційних територій
шляхом надання замовлень
МОЗ України відповідним
науковим установам і уста�
новам санепідслужби на їх
підготовку;

організувати розробку

інструктивно�методичного
документу щодо проведен�
ня запобіжного держсан�
епіднагляду за проектуван�
ням і будівництвом об'єктів
різного призначення (жит�
лових, громадських, проми�
слових, курортно�рекреа�
ційних);

удосконалити облікові
форми для підготовки
висновків держсанепідекс�
пертизи містобудівної доку�
ментації;

сприяти прискоренню
затвердження нормативних
документів санітарного за�
конодавства з питань плану�
вання та забудови населе�
них місць, розміщення та
проектування об'єктів різно�
го призначення, що напра�
вляються на розгляд до
МОЗ України;

здійснювати погоджен�
ня нормативних документів
Міністерства регіонального
розвитку і будівництва Ук�
раїни з питань планування і
забудови міських і сільських
поселень та інших докумен�
тів щодо умов життєдіяль�
ності населення з урахуван�
ням результатів наукової
експертизи профільних гігі�
єнічних установ з цієї про�
блеми;

вжити заходів щодо по�
кращання підготовки сту�
дентів та фахівців післяди�
пломної освіти з питань са�
нітарно�епідеміологічної
експертизи проектної доку�
ментації.

Оргкомітет науково�прак�
тичної конференції висло�
влює щиру подяку пред�
ставникам міністерств та ві�
домств, установ санітарно�
епідеміологічної служби,
всім спеціалістам, які взяли
участь у роботі конференції,
а також висловлює надію,
що прийнята на конференції
резолюція сприятиме акти�
візації роботи щодо вирі�
шення складних проблем
сьогодення з планування і
забудови населених місць
та покращанню умов життє�
діяльності і здоров'я насе�
лення України.
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