
умовах подолання негативних
наслідків світової фінансової
кризи, які постали перед краї�
ною і будуть пов'язані з прак�
тично некерованим вітчизня�
ним підприємництвом, потре�
бується консолідація зусиль
науково�дослідних інститутів
гігієнічного профілю і закладів
державної санітарно�епідеміо�
логічної служби у питаннях
здійснення державної санітар�
но�епідеміологічної експерти�
зи у гігієні планування населе�
них місць.

Законом, який регулює відно�
сини у сфері здійснення дер�
жавної експертизи серед дер�
жав�учасниць СНД, є "Модель�
ный закон о государственной
экспертизе", прийнятий на
двадцятому пленарному засі�
данні Міжпарламентської Асам�
блеї [1]. 

У зазначеному міждержавно�
му законі визначені правила
проведення державної експер�
тизи всіма країнами СНД. У
ст. 1 цього закону надано виз�
начення державної експертизи
—  діяльність уповноважених
органів (експертних організа�
цій) і фізичних осіб (експертів),
яка здійснюється на державне
замовлення на договірній ос�
нові і пов'язана з проведенням
досліджень, вивченням та
оцінкою визначеного об'єкта
(предмета експертизи), а та�
кож з підготовкою і оформлен�
ням висновків, рекомендацій
(експертних висновків) по
об'єкту експертизи. Експерт�
ний висновок має рекомен�
дуючий характер і є державною
власністю. Експертна діяль�
ність, згідно з цією статтею, на�
лежить до науково�дослід�
ницької діяльності.

Згідно з цим законом право�
ве забезпечення проведення
окремих видів державної екс�
пертизи (науково�технічної,

медичної, будівельної та ін�
ших) у кожній з держав�уча�
сниць СНД складається з Мо�
дельного закону про державну
експертизу та спеціального за�
кону за видами експертизи і
нормативними актами. 

Нині чинною правовою осно�
вою здійснення державної сані�
тарно�епідеміологічної експер�
тизи в Україні є закони України
"Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя
населення" (ст. 10, 11, 12), "Про
безпечність та якість харчових
продуктів" (ст. 18), "Про охоро�
ну навколишнього природного
середовища" (ст. 52�55), "Про
охорону атмосферного пові�
тря" (ст. 24, 25), "Про відходи"
(ст. 24), "Про планування і забу�
дову території" (ст. 24), Зе�
мельний кодекс (ст. 123), Вод�
ний кодекс (ст. 93, 106) [2�9].

Документом, який визначає
порядок проведення експер�
тизи, є наказ МОЗ України
№ 247 "Про затвердження
Тимчасового порядку прове�
дення державної санітарно�
епідеміологічної експертизи"
від 09.10.2000 р. зі змінами,
внесеними наказом МОЗ Ук�
раїни № 120 від 14.03.2006 р.

Зазначеним наказом визна�
чено норму про обов'язковість
виконання висновків державної
санітарно�епідеміологічної
експертизи власниками об'єк�
тів експертизи, а також висвіт�
лено елементи міжнародного
врегулювання щодо визнання
висновків експертизи іншими
країнами, що не відповідає рів�
ню цього документа. Такі норми
повинні регламентуватися що�
найменше спеціальним зако�
ном, якого, на жаль, немає.

Давно назріла необхідність
розробки процедури вирішен�
ня питання щодо можливості
призупинення дії висновків для
розгляду та встановлення їх
відповідності санітарному за�
конодавству у спірних випад�
ках, а також розробки окремої
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форми висновку державної са�
нітарно�епідеміологічної екс�
пертизи проектної документа�
ції будівництва чи реконструк�
ції об'єктів та створення її елек�
тронного аналога.

Потребує введення нової
форми заяви від замовника
експертизи, яку затверджено
Постановою Кабінету Міністрів
України № 1176 від 07.12.2005
[10], яка є єдиною уніфікованою
для всіх наглядових служб краї�
ни, у компетенції яких знахо�
диться надання експертних по�
слуг, отже існує необхідність
введення відповідних змін до
Додатку № 1 наказу МОЗ Украї�
ни № 120 від 14.03.2006 р. 

Здійснення поточного держ�
санепіднагляду нині ускладню�
ється ще і тим, що в умовах
скороченого фінансування ма�
теріально�технічна база уста�
нов залишається незмінною,
автотранспортний парк заста�
рілий, лабораторне високочут�
ливе обладнання, устаткуван�
ня, експрес�прилади є надзви�
чайно дорогими і на сьогодні
недоступні для більшості за�
кладів держсанепідслужби, що
ускладнює здійснення опера�
тивної наглядової функції.

Розміри санітарно�захисних
зон (СЗЗ) встановлюються на
основі "Державних санітарних
правил планування та забудови
населених пунктів. ДСП № 173�
96", "Державних санітарних
правил охорони атмосферного
повітря населених місць (від
забруднення хімічними та біо�
логічними речовинами), ДСП
№ 201�97", "Санитарных норм
допустимого шума в помеще�
ниях жилых и общественных
зданий и на территории жилой
застройки. СН № 3077�84",
"Державних санітарних норм і
правил захисту населення від
впливу електромагнітних ви�
промінювань. ДСанПіН 239�
96"; гігієнічних нормативів
"Гранично�допустимі концен�
трації (ГДК) забруднюючих ре�
човин в атмосферному повітрі
населених місць" та окремих
положень містобудівної норма�
тивної документації.

Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України "Про
порядок затвердження інвести�
ційних програм і проектів будів�
ництва та проведення їх ком�
плексної державної експер�
тизи" [11] державна санітарно�
епідеміологічна експертиза є
складовою частиною Укр�
інвестекспертизи, яка вико�

нується на договірних засадах.
З подорожчанням вартості

землі, особливо у великих мі�
стах, власники земельних діля�
нок, як правило, намагаються в
умовах існуючої забудови роз�
міщати підприємства і вироб�
ництва, які б швидко виправда�
ли свою рентабельність.

Саме тому основним завдан�
ням експертизи у гігієні плану�
вання населених місць є забез�
печення гарантованого рівня
санітарного і епідемічного бла�
гополуччя населення та попе�
редження негативного впливу
на санітарно�гігієнічні умови
проживання та здоров'я насе�
лення шляхом вирішення пи�
тань щодо впровадження раціо�
нальних (у гігієнічному відно�
шенні) планувальних рішень
розміщення об'єкта на земель�
ній ділянці з можливістю органі�
зації санітарно�захисної зони
відповідно до класу небезпеки
цього об'єкта, запровадження
сучасних технологій, маловід�
ходних технологічних процесів,
малошумного, газоочисного
обладнання; відомчого контро�
лю над забрудненням навко�
лишнього природного середо�
вища. Більшість власників
об'єктів організовує відомчий
контроль силами територіаль�
них установ санепідслужби за
договорами, що опосередкова�
но впливає на якість, об'єктив�
ність та незалежність держсан�
епіднагляду щодо цих об'єктів.

Санітарна класифікація під�
приємств, виробництв та спо�
руд і розміри санітарно�захи�
сних зон (СЗЗ), які викладені у
ДСП № 173�96, в окремих ви�
падках не враховують сучасних
типів виробництв, їхньої потуж�
ності, новітніх технологій, тен�
денцій сьогодення стосовно
розвитку інженерно�технічних і
конструкторських рішень то�
що, а це значно ускладнює або
унеможливлює вирішення цьо�
го питання при проведенні екс�
пертизи об'єкту. В Україні від�

сутній алгоритм встановлення,
скорочення або збільшення
розмірів СЗЗ чи перевірки до�
статності СЗЗ промислових
об'єктів і виробництв. При
обґрунтуванні розмірів СЗЗ
для об'єктів І�ІІ класів небезпе�
ки окрім доказової бази
обов'язковою є оцінка ризику
для здоров'я населення. Відпо�
відні методичні рекомендації
"Оцінка ризику для здоров'я
населення від забруднення ат�
мосферного повітря" розро�
блені і затверджені наказом
МОЗ України № 184 від
13.04.2007 р. При проведенні
експертних оцінок та підготовці
фахівцями закладів державної
санітарно�епідеміологічної
служби аналітичних матеріалів
для інформування органів вла�
ди і населення повинна вико�
ристовуватись методологія
оцінок ризику для здоров'я.
Санітарно�захисна зона для
об'єктів І�ІІ класів небезпеки,
за аналогічною процедурою
встановлення СЗЗ для цих
об'єктів у Російській Федерації
[12, 13], повинна встановлюва�
тись у кожному конкретному
випадку і затверджуватись По�
становою Головного державно�
го санітарного лікаря України,
яка реєструється у Міністерстві
юстиції України. Це підвищить
рейтинг такого документа і від�
повідальність власників об'єк�
тів за забруднення довкілля та
негативний вплив на здоров'я
населення шляхом запрова�
дження системи сплати під�
приємствами за забруднення,
що утворюється при їх експлу�
атації, та інших компенсаційних
заходів для населення. Для
підприємств ІІІ�V класів небез�
пеки СЗЗ встановлюється за
рішенням Головного держав�
ного санітарного лікаря або йо�
го заступників з видачею вис�
новку державної санітарно�епі�
деміологічної експертизи.

Обґрунтовано запровадження
встановлення розрахункової
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(попередньої) СЗЗ для підпри�
ємств, які будуються чи рекон�
струюються. Після введення в
експлуатацію та проведення ре�
презентативних лабораторних
досліджень протягом першого
року їх функціонування встано�
влюється остаточна СЗЗ.

Нова редакція Санітарної
класифікації має передбачати
встановлення СЗЗ для груп
промислових об'єктів і вироб�
ництв або промислового вузла
(комплексу) як єдиної СЗЗ. Для
обґрунтування єдиної СЗЗ
необхідні розрахунки очікува�
ного забруднення з урахуван�
ням сумарних викидів і фізич�
ного впливу на атмосферне по�
вітря та їх підтвердження ре�
зультатами натурних дослі�
джень і вимірів. Оцінка ризику
для здоров'я населення повин�
на проводитись для груп про�
мислових об'єктів і вироб�
ництв, до складу яких входять
об'єкти І, ІІ, ІІІ класів небезпеки,
а також у разі наявності у вики�
дах речовин І та ІІ класів небез�
пеки. У новій редакції ДСП
№ 173�96 необхідно виокре�
мити розділ "Проектування са�
нітарно�захисних зон". Таким
чином у проекті СЗЗ на будів�
ництво нових, реконструкцію
або переоснащення діючих ви�
робництв будуть передбачені
заходи і відповідні кошти на ор�
ганізацію СЗЗ, включаючи від�
селення мешканців або вине�
сення дитячих дошкільних
закладів, загальноосвітніх шкіл
за межі СЗЗ у разі необхідно�
сті. Виконання заходів з органі�
зації СЗЗ, у тому числі по відсе�
ленню мешканців, винесенню
навчально�виховних закладів
необхідно забезпечувати за
рахунок промислових об'єктів
— замовників проектів СЗЗ.

До ДСП № 17�96 було внесе�
но зміни наказом МОЗ України
№ 362 від 02.07.2007 р. [14],
які стосувалися делегування
головним державним санітар�
ним лікарям АР Крим, обла�

стей, міст Києва та Севастопо�
ля права зміни розмірів СЗЗ
(збільшення чи зменшення)
для підприємств та інших ви�
робничих об'єктів IV�V класів
небезпеки. Станом на сьогодні
ані МОЗ України, ані Централь�
на СЕС МОЗ України не володі�
ють інформацією щодо кілько�
сті виданих висновків держав�
ної санітарно�епідеміологічної
експертизи проектних матеріа�
лів з обґрунтування зміни роз�
міру СЗЗ, повноти і правильно�
сті їх оформлення. Відсутні да�
ні про кількість населення, яке
мешкає у межах СЗЗ, кількість
лікувально�профілактичних за�
кладів, дитячих дошкільних за�
кладів, шкіл, які знаходяться і
функціонують у межах СЗЗ під�
приємств. 

Враховуючи, що термін дії
більшості висновків експертизи
щодо встановлення СЗЗ є без�
строковим (конкретний строк
встановлюється у випадку
обґрунтованої необхідності),
вважаємо за необхідне розмі�
стити на щотижнево поновлю�
ваному спеціалізованому пошу�
ковому сервері у мережі Інтер�
нет висновки експертизи з гігіє�
ни планування населених місць.

Така інформація буде корис�
ною для узагальнення та вико�
ристання при підготовці ДУ
"ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва АМН
України" нової редакції Сані�
тарної класифікації, а також
для фахівців санепідслужби, у
компетенції яких знаходяться
питання гігієни планування та
забудови населених пунктів.

Потребують перегляду до�
датки № 16, 18 та 19 ДСП
№ 173�96 та "Санитарные нор�
мы допустимого шума в поме�
щениях жилых и общественных
зданий и на территории жилой
застройки. СН № 3077�84" у
частині оцінки акустичного
впливу авіаційного транспорту
у зоні аеропортів та на приле�
глих до них територіях.

Треба зазначити, що практи�

ка експлуатації аеропортів в ін�
ших країнах світу показує, що
критерії оцінки акустичного
забруднення обґрунтовуються
не з принципу "нульового ри�
зику", як у "Санитарных нормах
допустимого шума в помеще�
ниях жилых и общественных
зданий и на территории жилой
застройки. СН № 3077�84", а з
позиції "прийнятного ризику".
Іншими словами, допустимі
рівні авіаційного шуму у країнах
ЄС згідно з вимогами та реко�
мендаціями ІСАО (International
Civil Aviation Organization) для
території населених місць вищі
за українські на 10�15 дБА. В
Україні розроблені нові "Пра�
вила визначення зон обмежен�
ня житлової забудови навколо
аеропортів з умов впливу авiа�
цiйного шуму", які отримали
позитивну оцінку Комітету з гі�
гієнічної регламентації МОЗ Ук�
раїни і будуть впроваджені най�
ближчим часом.

До нової редакції Санітарної
класифікації необхідно включи�
ти аеропорти і аеродроми, СЗЗ
для яких повинна встановлю�
ватись у кожному конкретному
випадку на основі розрахунків
розсіювання забруднення ат�
мосферного повітря і фізично�
го впливу на атмосферне пові�
тря (шум, вібрація, ЕМП тощо),
а також на підставі результатів
натурних досліджень і вимірів
та оцінок ризику для здоров'я.
Проект СЗЗ має включати оцін�
ку поширення шуму, який вини�
кає на території житлової забу�
дови при зльоті, прольоті та по�
садці повітряних суден, а також
при випробовуванні двигунів
на аеродромах.

У цьому контексті потребує
розробки методологія оцінки
ризику для здоров'я населення
за фактором шуму. 

Нині архітекторами в умовах
дефіциту площі земельних ді�
лянок для відведення під бу�
дівництво навчально�виховних
закладів проектуються нав�
чально�виховні заклади з гру�
бими порушеннями санітарно�
го і містобудівного законодав�
ства.

Так, при проведенні спеціалі�
стами Інституту експертних
робіт з ущільнення житлово�
громадської забудови мало
місце розміщення двоярусних
(двоповерхових) дитячих май�
данчиків для ігор дітей у дитя�
чому дошкільному закладі
(м. Дніпропетровськ). Проект
перепрофілювання Центру
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розваг для дітей під початкову
загальноосвітню школу без ви�
ділення додаткової земельної
ділянки під розміщення дитя�
чих майданчиків для прогуля�
нок та фізкультурно�спортив�
ної зони, а також необхідного
набору приміщень був відхиле�
ний від погодження (м. Київ).
Будівництво штучних дитячих
майданчиків (двоповерхових
споруд) для прогулянок дітей у
дитячих дошкільних закладах
ставить під сумнів можливість
забезпечення умов для гармо�
нійного розвитку дітей, збере�
ження та зміцнення їхнього
здоров'я в умовах навчально�
виховного закладу і є недопу�
стимим у практиці здійснення
запобіжного держсанепідна�
гляду за навчально�виховними
закладами.

Таким чином, вирішення про�
блеми покращання запобіжно�
го нагляду за проектуванням,
будівництвом та введенням у
дію об'єктів, у т.ч. організацією
санітарно�захисних зон про�
мислових підприємств та ви�
робництв, є пріоритетним зав�
данням у забезпеченні санітар�
ного та епідемічного благопо�
луччя населення щодо його
безпеки життя і здоров'я, умов
життєдіяльності при реалізації
документів містобудівного пла�
нування, проектів промислово�
го, житлово�громадського та
інших видів будівництва.

Враховуючи викладене з ме�
тою підвищення ефективності
здійснення державного сані�
тарно�епідеміологічного нагля�
ду установами державної сані�
тарно�епідеміологічної служби
за дотриманням санітарного
законодавства при розгляді
питань з гігієни планування та
забудови населених пунктів,
вважати за необхідне

посилення запобіжного дер�
жсанепіднагляду на стадії відве�
дення земельних ділянок, про�
ектування, будівництва та вве�
дення в експлуатацію об'єктів; 

розробку регіональних ці�
льових програм з організації
СЗЗ промислових підприємств
з виділенням коштів на відсе�
лення мешканців, винесення
навчально�виховних закладів,
які потрапляють у межі СЗЗ;

запровадження ведення
картографічного електронного
реєстру баз даних СЗЗ проми�
слових об'єктів і виробництв з
нанесеними орієнтовними та
встановленими СЗЗ з подаль�
шим внесенням у план ліній

містобудівного регулювання
встановлених (затверджених)
меж СЗЗ;

рекомендувати органам
виконавчої влади і місцевого
самоврядування визначити
своїми розпорядженнями по�
рядок розробки, погодження
та затвердження проектів єди�
ної СЗЗ для груп промислових
об'єктів і виробництв або про�
мислового вузла (комплексу);

вдосконалення процедури
проведення державної сані�
тарно�епідеміологічної експер�
тизи з гігієни планування та за�
будови населених пунктів та
розробку алгоритму встано�
влення СЗЗ для об'єктів І та ІІ
класів небезпеки підприємств,
запровадження встановлення
попередньої (розрахункової),
остаточної та єдиної СЗЗ;

вдосконалення існуючої
нормативної бази та розробка
інструктивно�методичних до�
кументів щодо проведення за�
побіжного держсанепіднагляду
за проектуванням і будівниц�
твом об'єктів різного призна�
чення (житлових, громадських,
промислових, курортно�рекре�
аційних); 

проведення експертних
оцінок та підготовку аналітич�
них матеріалів, які направля�
ються для інформування орга�
нів влади і населення з викори�
станням методології оцінок ри�
зику для здоров'я;

доповнити нову редакцію
ДСП № 173�96 окремим розді�
лом "Проектування санітарно�
захисних зон"; 

розробку та впровадження
методології оцінки ризику для
здоров'я населення за факто�
ром шуму; 

організацію тематичного
вдосконалення знань лікарів
щодо здійснення державної са�
нітарно�епідеміологічної екс�
пертизи проектів СЗЗ для про�
мислових об'єктів ІV та V класів
небезпеки шляхом розміщення
на щотижнево поновлюваному
спеціалізованому пошуковому
сервері у мережі Інтернет вис�
новків експертизи з гігієни пла�
нування населених місць і як
альтернатива — робоче місце
на базі лабораторії гігієни пла�
нування населених місць.
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