
Утримання місць масового відпочинку населення біля води  

 

2.58. Вимоги щодо утримання пляжів та інших місць масового відпочинку 

населення громади біля води, забезпечення безпеки населення на водних об’єктах 

визначаються Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України, 

затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 

2017 року № 301, Порядком обліку місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2002 року № 264 та цими Правилами благоустрою громади. 

2.59. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового 

відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, 

достатньою кількістю вбиралень та контейнерів для збору сміття, щитами з 

інформацією про підпорядкування об’єкту тощо.  

2.60. Прибирання територій пляжів здійснюється суб’єктами 

господарювання, за якими закріплені ці території. 

2.61. Забороняється в’їзд на територію пляжів автотранспорту, крім 

технологічного. 

2.62. На території водоохоронних зон забороняється: 

2.62.1. Використання стійких та сильнодіючих пестицидів;  

2.62.2. Влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 

2.62.3. Скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф 

місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки.  

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування 

піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у руслах 

річок за погодженням з державними органами охорони навколишнього 

природного середовища, водного господарства та геології.  

2.63. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на 

островах забороняється:  

2.63.1. Розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і 

залісення), а також садівництво та городництво;  

2.63.2. Зберігання та застосування пестицидів і добрив;  

2.63.3. Влаштування літніх таборів для худоби;  

2.63.4. Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок 

автомобілів;  

2.63.5. Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

2.63.6. Влаштування звалищ сміття, накопичувачів рідких і твердих 

відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.  

2.64. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 

експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 


