
ромадське здоров'я населення
будь�якої країни формується за
рахунок впливу значної кількості
чинників. За даними ВООЗ,
вплив таких факторів навколиш�
нього середовища, як стан пові�
тря, якість води, безпечність
продуктів харчування, стан ґрун�
ту на 18�22% визначає рівень
громадського здоров'я.

Нині важко визначити, в якому
стані перебували ці фактори у
той чи інший історичний період
розвитку нашого суспільства.
Але, безумовно, розвиток меди�
цини до кінця XVIII сторіччя до�
зволив емпірично встановити та
узагальнити залежність імовір�
ності виникнення інфекційних та
неінфекційних захворювань від
стану навколишнього середови�
ща та сформувати у суспільстві
запит на необхідність встано�
влення на законодавчому рівні
певних обмежень, спрямованих
на збереження довкілля.
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професор, Лауреат Державної
премії у галузі науки і техніки Ук�
раїни, завідувач кафедри гігієни
харчування у НМУ ім. О.О. Бого�
мольця та інші.

Є.Г. Гончарук основну роботу
поєднував з активною громадсь�
кою діяльністю. Був членом
патріотичного руху «Пульс Украї�
ни», Національного Комітету ра�
діаційного захисту населення Ук�
раїни; Комітету з Державних
премій України у галузі науки і
техніки; редакційних рад журна�
лу АМН України, «Лікарська
справа», «Довкілля та здоров'я»,
«Вісник гігієни та епідеміології»,
«Український науково�медичний
молодіжний журнал», російських
видань БМЭ, журналу «Гигиена и
санитария». Неодноразово оби�
рався депутатом Київської місь�
кої ради народних депутатів.

Наукові досягнення академіка
Є.Г. Гончарука були високо оціне�
ні державою. За багаторічну сум�
лінну працю, успішну підготовку
медичних, науково�педагогічних
кадрів, вагомі наукові досягнення
він був відзначений такими дер�
жавними нагородами: орденом
«Знак Пошани» (1976); «Трудово�
го Червоного Прапора» (1986);
Орденом Святого Володимира
Академії наук вищої школи Украї�
ни (1995); Почесною відзнакою
президента України (1996); Між�
народною золотою зіркою «Merit
for Medicine»(1998); Великою Зо�
лотою медаллю Альберта Швей�
цера (1999); Орденом князя Яро�
слава Мудрого V ступеня (2000);
Золотою зіркою Альберта Швей�
цера (2001); орденом «За заслу�
ги» ІІ ступеня (2001), пам'ятною
медаллю «10 років незалежності
України» (2002), Почесною Гра�
мотою Верховної Ради України
«За особливі заслуги перед Укра�
їнським народом» (2002).

Помер Є.Г. Гончарук на 75�му
році життя 19 квітня 2004 року.
Похований на Байковому цвинта�
рі у м. Києві. По смерті академіка
було організовано кабінет�музей
на базі кафедри комунальної гігі�
єни та екології людини, яку він
очолював, та встановлено мемо�
ріальні дошки на головному фа�
саді санітарно�гігієнічного корпу�
су Національного медичного уні�
верситету ім. О.О. Богомольця і
на будинку, де жив і працював ви�
датний вчений. Започатковано та
щорічно проводяться наукові чи�
тання імені Є.Г. Гончарука з акту�
альних проблем профілактичної
медицини. Організовано та про�
ведено ювілейну науково�прак�
тичну конференцію з актуальних
проблем профілактичної медици�
ни, присвячену 80�річчю від дня
народження вченого�гігієніста.
Надійшла до редакції 10.03.2010.

№ 4 2010 ENVIRONMENT & HEALTH   72

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОРМАТИВНО{ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
ХVІІІ — НАЧАЛА ХІХ СТОЛЕТИЯ
Гринзовский А.М.
В работе проанализированы процессы формирования
отечественного законодательного поля с ХVІІІ — начала ХІХ
столетия по вопросам охраны окружающей среды и
санитарно{гигиенического обеспечения населенных пунктов.
Определены основные нормативно{правовые документы,
которые действовали в данный исторический период,
показаны тенденции развития санитарного законодательства
в сфере коммунальной гигиены.
Ключевые слова: профилактическая медицина,
санитарное законодательство, медицинское право,
коммунальная гигиена.

ASSESSMENT OF DOMESTIC LEGISLATION 
ON THE ENVIRONMENT PROTECTION AND MUNICIPAL HYGIENE
IN ХVІІІ — BEGINNING ХІХ CENTURIES
Grinzovsky A.M.
Procedures of formation the domestic legislation concerning the
environment protection, sanitary and hygienic supply of settle{
ments in ХVІІІ — beginning ХІХ centuries have been analyzed.
Basic legislative documents, valid on that historical period, have
been identified, tend of the development of the sanitary legislation
on municipal hygiene has been revealed.
Kay words: preventive medicine, sanitary legislation, medical
rights, municipal hygiene.
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Санітарні заходи як елемент
звичаєвого права були характер�
ними для будь�якої національної
культури. З часом вони потребу�
вали письмового викладення у
вигляді законів, указів, розпоря�
джень тощо. Для вітчизняного
санітарного законодавства пе�
ріод створення та інтенсивного
розвитку первинної нормативної
бази у сфері комунальної гігієни
припав на XVIII — початок XIX
століття. Саме у цей період у
правовій базі відбулася незво�
ротна трансформація зі звичає�
вого права на писане. Створення
писаного права характеризуєть�
ся документальним оформлен�
ням певних умов, вимог та обме�
жень, а у подальшому — і форму�
ванням системи покарання за
відповідні правопорушення.

Об'єкт і методи досліджен�
ня. Робота побудована з викори�
станням проблемно�хронологіч�
ного принципу. Методологічною
основою дослідження є сукуп�
ність методів і прийомів науково�
го пізнання, а саме: системно�
історичний, нормативно�порів�
няльний та структурно�функціо�
нальний аналізи. Це дозволило
провести оцінку досліджуваних
санітарно�гігієнічних питань в іс�
торико�медичній площині. В ос�
нову дослідження покладено
вивчення процесів формування
санітарно�гігієнічних регламен�
тів у галузі охорони довкілля та
комунальної гігієни.

Джерелами дослідження слугу�
вали наукові публікації та збірки
законів і підзаконних актів Ро�
сійської імперії XVІІI — XIX століть.

Результати та їх обговорен�
ня. Санітарно�гігієнічне законо�
давство з XVIII століття, окрім ви�
рішення питань гігієни харчуван�
ня та захисту населення від
особливо небезпечних інфекцій�
них захворювань, починало охо�
плювати й інші сфери життя сус�
пільства, від яких залежало здо�
ров'я населення. Питання кому�
нальної гігієни з охорони повітря�
ного середовища, охорони води
водойм як джерел водопостачан�
ня, санітарної очистки населених
пунктів отримали свій розвиток
та знайшли втілення в окремих
нормативно�правових актах.

Особливістю вітчизняної нор�
мативно�правової бази XVIII —
початку XIX століття було акценту�
вання уваги на столичних містах
Російської імперії — Москві та
Санкт�Петербурзі. На цих терито�
ріях впровадження законодавчих
актів відбувалося першочергово.
У подальшому їхня дія поширюва�
лася на територію окремих регіо�
нів або всієї держави.

Законодавче упорядкування
питань охорони повітряного се�
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редовища та води водойм вирі�
шувалося паралельно з форму�
ванням вимог з утримання, роз�
будови та санітарної очистки на�
селених пунктів. Здебільшого ці
вимоги містились у спільних до�
кументах.

Поява перших документів, які
упорядковують вирішення пи�
тань комунальної гігієни у межах
населених пунктів, датована по�
чатком XVIII століття. Докумен�
том, який намагався комплексно
вирішити ці питання, став указ
від 25.05.1718 р. «Про нагляд,
щоб будівництво будівель вико�
нувалося згідно з указами; про
дозвіл торгових наметів у вказа�
них місцях; про харчові припаси;
про підозрілі будинки, про людей
що байдикують, про тих, що при�
їхали та від'їжджають; про визна�
чення з дворів каральників, у
кожній слободі чи вулиці старост
та при кожних десяти дворах де�
сятника та про поширення по�
винності постою на людей всяко�
го чину та звання» [1].

Цим указом вимагалося: § 1.
«...щоб вся будівля була відповід�
но побудована її царської велич�
ності регламенту… щоб вулиці та
провулки були рівними…»;
§ 2. «Слідкувати, щоб берега рік і
проток були міцно укріплені…»;
§ 3. «…утримувати всі вулиці та
провулки у чистоті…»; § 4. «Наме�
тів на проїзних шляхах та біля мо�
стів не ставити…, щоб зроблені
вони були добре…, щоб було все
чисто та гарно»; § 6. «Також на�
гляд мати за чистотою вулиць та
провулків, базарів, рядів та мо�
стів; кожному мешканцю дати
указ, щоб усяк перед своїм дво�
ром мав чистоту та сміття приби�
рали, та возили на вказане місце,
а інакше підлягає зберіганню,
щоб взимку на річку не возили, а
влітку не кидали, протоки та ка�
нали сміттям не засипали під
жорстким штрафом»; § 9. «Усі пі�
дозрілі будинки… наказую огля�
дати, щоб всіляку капость, від
якої різноманітне зло та лихо бу�
ває, було усунено» [1].

Аналогічні вимоги були дубльо�
вані через місяць сенатським
указом «Про нагляд за порядком

та чистотою у місті Санкт�Пе�
тербурзі та про стягнення штра�
фів за нечищення домових труб і
за продаж у рядах та інших міс�
цях зіпсованих продуктів» від
18.06.1718 р. [2]. Проведений
аналіз цих документів дозволяє
констатувати, що на законодав�
чому рівні відбулося затверджен�
ня цілком слушних вимог стосов�
но збереження чистоти населе�
них пунктів та води прилеглих во�
дойм. Водночас треба відзначи�
ти відсутність у документі чіткого
усвідомлення медичного значен�
ня проведення всіх заходів та їх�
ню спрямованість на збереження
здоров'я населення.

Дуже схожі обмеження та ви�
моги містять інструкції Москов�
ському обер�поліцмейстеру Гре�
кову та Московській поліцейсь�
кій канцелярії [3, 4].

Особливістю цих документів,
окрім констатації незадовільного
санітарного стану міста, було
встановлення на законодавчому
рівні взаємозв'язку між впро�
вадженням вимог до дотриман�
ня чистоти вулиць та збережен�
ням здоров'я населення. Окрім
того, нормативним документом
встановлено чіткі санкції за пору�
шення цих вимог.

У розглянутих інструкціях ши�
роко представлено вимоги до
санітарної очистки населених
пунктів. Дотримання цих вимог
було дуже актуальним для краї�
ни, де часто вирували епідемії
різного походження, а основу за�
собів пересування становив гу�
жовий транспорт: «п. 20. Оскіль�
ки багато нечистот і мертвечини
валяється на вулицях, тому кож�
ному мешканцю напроти свого
двору, також у рядах і ринках та в
інших місцях звеліти мати чисто�
ту і сміття чистити і возити на
вказане місце, щоб ніяких нечи�
стот і мертвечини на вулицях не
валялося; що кожному жителю
навпроти свого двору вранці ра�
но, доки люди по вулицях не бу�
дуть їздити і ходити, …щоб на ву�
лицях відтепер ніякого сміття не
було. А якщо хто проти свого
двору і в інших місцях, де потріб�
но, чистоти мати не буде, а на�
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глядач тієї вулиці зранку те поба�
чить, і за те на тих жителів накла�
дено буде штраф, з дворового
місця яке число буде завширшки
його двору сажень, з кожної саж�
ні по 2 гроша» [3].

Особливої уваги потребують
санкції, спрямовані на збере�
ження якості води водойм. Їх за�
стосування передбачало нехту�
вання чинами та званнями пра�
вопорушників: «п.21. Також не�
чистоти на річки з дворів своїх
возити і до річки кидати не велі�
ти, оскільки від того такими не�
чистотами річки забруднюються.
Від чого річками не тільки судам
прохід невільний, але й людям
шкода чиниться; для чого госпо�
дарям, а не тільки слугам своїм,
щоб вищевказаних нечистот і
сміття на річки не возили, нака�
зували, але й забороняли б, а як�
що хто надалі буде на річки всяке
сміття і нечистоти, якого б зван�
ня не був, возити і кидати, і з ти�
ми нечистотами заскочені бу�
дуть, і за те чинити кару, бити ба�
тогами» [3].

Обмежене поле застосування
попередніх нормативно�право�
вих актів потребувало чітких вка�
зівок губернаторам, воєводам та
їхньому адміністративному апа�
рату стосовно підтримання чи�
стоти на вулицях населених
пунктів усіх адміністративно�
територіальних одиниць держа�
ви. Сенатський «Наказ губерна�
торам і воєводам та їхнім това�
ришам, за яким вони повинні чи�
нити» від 12.09.1728 р. підтвер�
джував необхідність чіткої орга�
нізації санітарної очистки насе�
лених пунктів [5].

Спостереження за виникнен�
ням спалахів інфекційних захво�
рювань дозволили припустити
ймовірність існування взає�
мозв'язку виникнення цих захво�
рювань з незадовільним санітар�
ним станом населених пунктів,
що висвітлено у сенатському рі�
шенні від 03.05.1737 р. «Про на�
гляд за чистотою на вулицях для
запобігання хвороб» [6].

З 1775 року згідно з указом
«Установи для управління губер�
ніями Всеросійської імперії»
обов'язки з підтримання чистоти
у містах та селищах було покла�
дено на місцевих мешканців,
контроль над їх виконанням — на
земського справника або капіта�
на, міського городового та пер�
сонал лікарняної управи [7, 8].

Контроль над чистотою дер�
жавних населених пунктів згідно
з указом «Про розподіл держав�
них селищ на волості та про по�
рядок внутрішнього їх управлін�
ня» від 07.08.1797 р. було покла�
дено на волосного голову та
сільські виборні посади [9].
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Необхідність упорядкування са�
нітарного стану громадських
місць не залишилася поза увагою
та знайшла своє відображення на
законодавчому рівні. Сенатський
указ «Про утримання у чистоті і
порядку громадських місць та
мостової, яка міститься навпроти
них» № 11228 від 29.03.1761 р.
ставив за мету вирішення та впо�
рядкування цієї проблеми. З тек�
сту указу нам зрозуміло, що сані�
тарний стан громадських та дер�
жавних установ був украй неза�
довільним [10].

Про необхідність поліпшення
санітарного стану населених
пунктів на початку ХІХ століття
свідчить ще низка нормативно�
правових актів. Серед них пока�
зовим є наказ по міністерству
внутрішніх справ «Про нагляд на�
чальниками міських поліцій за
чистотою і охайністю у містах» від
02.08.1803 р. Цим наказом нама�
галися комплексно вирішити са�
нітарні проблеми, проголошуючи
цілком виправдані загальні вимо�
ги, але переважно без встано�
влення чітких обмежень: «1) Щоб
не дозволяти ні під яким вигля�
дом мешканцям засмічувати ву�
лиці звезенням нечистот, відво�
дячи їм для цього на віддалі від
міста зручні місця. 2) Щоб не тер�
піти на самих дворах нечистот як
шкідливих для здоров'я самих
господарів і мешканців загалом.
3) Щоб вулиці навпроти кожного
будинку були чищені, і нечистоти
відвозилися би у вказані Поліці�
єю місця. 4) Щоб колодязі були
належним чином чищеними, не
засмічувались і кругом потрібни�
ми підвищеннями огородженими
для безпеки у випадках падіння,
які нерідко бувають. 5) Щоб річки
і джерела, де у містах вони те�
чуть, нічим не були засміченими.
6) Якщо Громадські Губернатори
споглянуть, що вище міст за течі�
єю річки і проток побудовані
будь�які фабрики і заклади, шкід�
ливі для чистоти води, про таких
з докладним описом їхньої якості
і ціни представляти Міністерству;
а наперед такі будувати не до�
зволяти» [11]. Суттєвою особли�
вістю заключної частини цього
документу є встановлення верхо�
венства загальнодержавного за�
конодавства над місцевими рі�
шеннями та введення заборони
будівництва об'єктів, що забруд�
нюють питну воду у джерелі во�
допостачання.

Наказ по міністерству внут�
рішніх справ «Про нагляд началь�
никами міських поліцій за чисто�
тою і охайністю у містах» від
02.08.1803 р. показує поступовий
розвиток вимог щодо утримання
та благоустрою населених пунк�
тів, впровадження принципу сані�

тарної охорони джерел водопо�
стачання на території всієї держа�
ви. Заходи з охорони джерел во�
допостачання імператорської ро�
дини почали застосовувати з 70�х
років XVIII століття. Навколо Лігов�
ського каналу — джерела водопо�
стачання Таврійського палацу, в
якому мешкала царська родина,
були влаштовані караульні примі�
щення, до яких знаряджалися
солдати, завданням яких було за�
побігати псуванню води у каналі
людьми та худобою [12]. 

Вимоги щодо збереження чи�
стоти води водойм Санкт�Петер�
бурга зустрічалися і в інших рі�
шеннях Сенату. Зокрема, окре�
мими рішеннями передбачалась
охорона води річок Фонтанка та
М'я [13, 14]. З метою уникнення
забруднення берегів та води річ�
ки М'я відбулося переведення
бойні та базару з її берегів на но�
ве місце за рахунок державних
коштів [14].

Розширення території Російсь�
кої імперії, розвиток та ріст міст,
інтенсивне будівництво нових на�
селених пунктів, у тому числі і на
півдні України, зумовлювало
необхідність встановлення нових
регламентів містобудування та їх
благоустрою, які б передбачали
вирішення санітарно�гігієнічних
питань. Нові додаткові правила
«Про облаштування міст та посе�
лень» від 13.12.1817 р. частково
вирішували ці питання [15]. Се�
ред нововведень потрібно від�
значити посилення контролю над
чистотою не лише доріг, площ та
інших громадських місць, а і вве�
дення поліцейського нагляду за
дотриманням чистоти на приват�
них подвір'ях міст (р. ІІІ, п. 39). У
розділі ІІ, пункті 29 акцентується
увага на тому, що прибирання ву�
лиць організовується не лише
для формування охайності насе�
леного пункту, а й для збережен�
ня здоров'я населення [15].

Вимоги до збереження чисто�
ти вулиць в усіх містах та сели�
щах містяться у сенатському ука�
зі «Про утримання проїзних шля�
хів у містах та селищах» від
19.08.1820 р. [16]. Цим указом
встановлювалися дві категорії
доріг, передбачалося утримання
їх за рахунок Головного управлін�
ня шляхів сполучення, але зали�
шалося незмінним правило: за
чистоту доріг відповідають гос�
подарі дворів, які виходять на
дорогу. Окрім того, указ чітко
встановлював частоту приби�
рання доріг: «Щоб господарі під�
мітали ділянки свої, крім зими,
кожну середу та суботу…; а буде
накопичуватися багато нечистот,
то підмітали частіше» [16].

До 1829 року охорона повітря�
ного середовища населених
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пунктів здійснювалася за раху�
нок підтримання чистоти вулиць
та своєчасного вивозу нечистот
за межі міст на спеціально відве�
дені місця. З розвитком проми�
словості та розташуванням різ�
номанітних джерел забруднення
повітряного басейну у межах на�
селених пунктів стандартних за�
побіжних заходів стало замало.
Первинне вивчення питання по�
ширеності установ, що забруд�
нюють «смородом та нечистота�
ми» міста, відбулося 1818 року. 

Проблема забрудненості пові�
тря населених пунктів не могла
зникнути безслідно. Це спонука�
ло до пошуку шляхів її розв'язан�
ня на законодавчому рівні. Через
довгих вісім років прийнято рі�
шення про винесення за межі на�
селених пунктів небезпечних
об'єктів. Сенатський указ «Про
переведення з міст установ, що
сморід та нечистоти виробля�
ють» прийнято 24.05.1826 р.
[17]. Це свідчить про повільність
бюрократичного апарату та не�
бажання швидко реагувати на
загрози, що виникали.

У тексті документа передбаче�
но було у десятирічний термін пе�
ренести всі ці об'єкти за межі міст
вниз за течією або інші зручні міс�
ця. Необхідна територія для роз�
ташування таких об'єктів відводи�
лася безкоштовно, щоб ніде біль�
ше на теренах міст не було об'єк�
тів, які забруднюють довкілля. Це
рішення започаткувало процес
формування та затвердження на
законодавчому рівні принципу
розподілу територій міст за функ�
ціональним призначенням. Для
цього документа характерна від�
сутність чітких регламентів щодо
віддаленості виробничої зони від
селітебної, не встановлено кри�
терії вибору земельної ділянки,
немає прив'язки розташування
виробничої зони до плану роз�
витку населеного пункту.

Одним з аспектів містобуду�
вання та утримання населених
пунктів, що потребував вирішен�
ня та впорядкування, було ство�
рення документів, які б висували
вимоги до розташування, бла�
гоустрою та облаштування місць
поховання, розташованих у ме�
жах або поруч з населеними
пунктами. Вирішення цієї про�
блеми потребувало врахування
загальнокультурних та релігійних
вітчизняних традицій захоронен�
ня померлих. Держави різних
країн завжди намагались обме�
жено втручатись у релігійне жит�
тя мирян, враховуючи гігантсь�
кий вплив духовних лідерів на
настрій населення. Але необхід�
ність впорядкування загальної
проблеми зумовила виникнення
за півроку двох сенатських доку�

ментів: «Про відносини Губерна�
торів і Воєвод з Духовними Уря�
дами з відводу місць для кладо�
вищ і будівництва церков» від
24.12.1771 р. [18] та «Про засну�
вання кладовищ у зручних міс�
цях, на відстані від останнього
міського помешкання не ближче
100 сажнів» від 19 травня 1772
року [19]. В обох указах практич�
ними виконавцями признпча�
лись особи духовного звання. 

У першому указі «Про відноси�
ни Губернаторів і Воєвод з Духов�
ними Урядами з відводу місць
для кладовищ і будівництва цер�
ков» акцент поставлено на зо�
бов'язанні губернатора виділити
достатню територію за межами
населених пунктів для організації
цвинтарів. Указ також забороняв
поховання померлих поруч з цер�
квами у межах міст. Питання кон�
тролю над виконанням указу та
санкцій щодо порушників у тексті
указу не висвітлено [18].

Другий указ «Про заснування
кладовищ у зручних місцях, на
відстані від останнього міського
помешкання не ближче 100 саж�
нів» мав геть інше змістове на�
вантаження та висував конкретні
вимоги як до благоустрою та
облаштування місць поховання,
так і до процедур проведення са�
мого поховання у випадках захо�
ронення померлих через інфек�
ційні хвороби. Вперше на зако�
нодавчому рівні встановлено ре�
гламенти розташування цвинта�
рів відносно житлових будинків
(мінімальну відстань встановле�
но у 100 сажнів, тобто 152�176
метрів), «а якщо місто дозволяє,
то бажано за 300 сажнів» (456�
528 метрів). Залежно від відда�
леності цвинтаря від будівель
встановлювалися різні вимоги
до облаштування його території.
На відстані 100 сажнів цвинтар
огороджувався парканом; на
більшій відстані — додатково
огороджувався земляним валом
та ровом навколо. Висота рову
не повинна була перевищувати
двох аршинів (приблизно 1,5 ме�
три) «щоб така місцевість пові�
трям скоріше очищувалася» [19]. 

Емпірично накопичені медичні
знання щодо небезпеки контакту
з тілами померлих через інфек�
ційні захворювання знайшли вті�
лення у зміні церковного обряду
на законодавчому рівні. Процеду�
ра поховання померлих через не
небезпечні захворювання зали�
шалася без змін — померлих хо�
вали за церковною церемонією
згідно з існуючими канонами. По�
мерлих через «раптову лихоман�
ку» указ вимагав ховати без цере�
монії. Окрім того, вимагав не до�
торкатися до тіл померлих, а тру�
ну потрібно було глибше закопу�

вати та насипати високий вал
[19]. Ще однією особливістю цьо�
го указу є звернення до Синоду
про підтвердження обов'язково�
сті виконання вимог даного указу.

Розміщення кладовищ у
сільській місцевості регламенту�
валося «Положенням про устрій
населених пунктів». У пункті 18
розділу ІІ встановлено відстань
від населеного пункту до кладо�
вища у півверсти, що дорівнюва�
ло приблизно 500 метрам [20].

Ще одним питанням, яке поча�
ло вирішуватися наприкінці XVIII
— на початку XIX століття, стало
введення обмеження обігу
отруйних речовин. Отруйні речо�
вини використовувалися в аптеч�
них закладах, для яких існували
суворі вимоги щодо їх збережен�
ня, обліку та наслідків викори�
стання у різних сферах господар�
ської діяльності та торгівлі, для
яких не існувало на той час чітких
регламентів. Обмеження для гос�
подарської діяльності та реаліза�
ції миш'яку введено сенатським
указом від 06.02.1731 р. «Про не�
продаж і нетримання у лавках
миш'яку, окрім аптек» [21]. Згідно
з указом вводилася повна забо�
рона вільної торгівлі миш'яком
«…у Москві і в усій Державі у ря�
дах, у лавках, на торжках миш'яку
відтепер не тримати і не прода�
вати, і нікому тим не торгувати,
також і у портах купцям й іншим
нікому не купувати…, а кому пот�
рібно, купувати з аптеки; а в яких
містах аптек нема, у тих купувати
з митниць…» Особливістю санк�
цій за порушення торгівлі було
накладання покарань на осіб, що
продають, і на тих, хто купує
отруту. Тим, хто продає отруту,
«учинено буде жорстоку кару, і
вислані будуть у заслання до Си�
бірських далеких місць», покуп�
цям «теж учинене буде, і тим, які
поза аптеками і митницями у ко�
го купуватимуть». Указом введе�
но порядок освідчення покупців
та надання письмових звернень
на купівлю з наведенням мети
використання отрути та встано�
влення поручительства за особу,
що купує: «В аптеках і з митниць
миш'як продавати, дивлячись на
людей, знатним людям, яким ві�
рити можна, з запискою, а ін�
шим, крім повітових, з запискою
ж і з поруками, і при тому прода�
жу в усіх питати, кому і на які по�
треби той миш'як буде потріб�
ний». Цікавим є те, що для уник�
нення підпільної торгівлі та еле�
ментарного викидання отрути
указом передбачено було суціль�
ний викуп миш'яку за кошти дер�
жави та передачу його до аптеч�
ної мережі [21].

З публікацією «Статуту медич�
ної поліції» (1832 р.) у вигляді

75 ENVIRONMENT & HEALTH № 4 2010

D4-10 b-.qxd  30.11.2010  8:29  Page 75



узагальненої законодавчої бази
з епідеміології, гігієни та саніта�
рії відбулося завершення періо�
ду створення та формування
первинної нормативно�правової
бази у галузі охорони довкілля та
комунальної гігієни, який харак�
теризувався активним пошуком
форм та методів законодавчого
врегулювання актуальних питань
безпеки довкілля та населених
пунктів. Все вищевикладене до�
зволяє нам встановити пріори�
тетні питання та шляхи їх вирі�
шення у цей історичний період.

Основними недоліками норма�
тивно�правової бази у галузі
охорони довкілля та комунальної
гігієни, яка забезпечувала сані�
тарно�епідеміологічне благопо�
луччя населення цього історич�
ного періоду, були,

по�перше, відсутність чітко
структурованої системи нагляду
за санітарним станом, функції
якої виконували фахівці різних
установ, які у переважній біль�
шості не мали медичної освіти;
наявність значної кількості функ�
ціональних обов'язків у медично�
го персоналу, який через малу
чисельність та значну зайнятість
не міг у повному обсязі контро�
лювати вимоги санітарного за�
конодавства;

по�друге, недостатній розви�
ток медицини у таких напрямках,
як патофізіологія, мікробіологія,
гігієна та епідеміологія не дозво�
ляв розробити та впровадити на
законодавчому рівні більш чіткі
та конкретні медичні вимоги, що
є характерною ознакою сучасних
нормативно�правових докумен�
тів, таких як державні санітарні
норми та правила;

по�третє, відсутність пріорите�
ту збереження здоров'я насе�
лення при встановленні певних
регламентів та обмежень у віт�
чизняному законодавчому полі
на даному історичному етапі не
вирішено взаємозв'язок стану
довкілля та змін здоров'я насе�
лення, що не було остаточно ус�
відомлено медичними колами, а
тому не могло бути відображе�
ним та закріпленим на законо�
давчому рівні;

по�четверте, наявність розріз�
нених нормативно�правових ак�
тів, які вирішували окремі питан�
ня гігієни та санітарії, потребува�
ла проведення кодифікації та
об'єднання їх в єдиний документ
для зручності їх застосування.
Широке застосування діючих ме�
дичних регламентів фахівцями
без медичної освіти зумовлювало
необхідність створення літерату�
ри з загальними тлумаченнями
основних положень санітарного
законодавства та тактики їх за�
стосування. Розвиток форм та за�
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собів виробництва та поява нових
загроз здоров'ю вказували на
необхідність розробки нових
форм нормативно�правових актів
та широкого залучення для цього
медичних фахівців.
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