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Під рекреацією розуміють
усі види активності, спрямова-
ні на відновлення ресурсів люд-
ського організму. З рекреацій-
ною метою можуть застосову-
ватися: зони зелених насаджень
населених пунктів, приміські
території, відкриті водні про-
стори, різноманітні природні
ландшафти, у тому числі мор-
ське узбережжя, спеціальні спо-
руди рекреаційного призначен-
ня тощо [1; 2]. Основними вида-
ми активності, що мають рекреа-
ційну спрямованість, є заняття
фізичною культурою та спор-
том, туризм, прогулянки на від-
критому повітрі, загартовуваль-
ні процедури, хоббі [3]. Окремо
виділяють терапевтичну ре-
креацію, яка є важливою скла-
довою медичної реабілітації, за-
порукою збереження здоров’я та
якості життя хворої людини [4].
З усіх східноєвропейських

країн Україна найбільш багата
на курортні ресурси — як клі-
матичні, так і бальнеологічні
[1–3]. Не є виключенням і Пів-
нічно-Західне Причорномор’я,
де впродовж десятиліть склала-
ся розгорнена мережа рекреа-
ційно-профілактичних, реабілі-
таційних і лікувальних курор-
тів. Втім, за рівнем епідеміоло-
гічної та токсикологічної безпе-
ки, а також рівнем сервісу не всі
українські морські курорти від-
повідають європейським і сві-
товим нормам, що зумовлює їх
низьку привабливість для інозем-
них громадян [4–9].
Антропогенне навантаження

на зони рекреації зумовлює їх
деградацію та денатурацію, змі-
нює економічну рівновагу і, зреш-
тою, може призводити до зни-
щення високоцінних рекреацій-

них ресурсів. Завданням гігієни
рекреаційних зон є вивчення
механізмів впливу факторів зов-
нішнього середовища, що вико-
ристовуються з рекреаційною
метою, на організм людини та
розробка оптимальних безпеч-
них технологічних схем їх вико-
ристання. Основним заходом у
цьому відношенні є розробка
гігієнічних стандартів, а голов-
ним інструментом — впрова-
дження цих нормативних поло-
жень, створення відповідної за-
конодавчої та суспільно-полі-
тичної бази.
Втім, до останнього часу ос-

новні зусилля фахівців було зо-
середжено, насамперед, на гігіє-
нічній регламентації умов і форм
тривалого відпочинку, тимча-
сом як (за даними літератури) у
багатьох випадках термін оздо-
ровлення на кліматичних курор-
тах не перевищує 10–14 днів, тоб-
то є короткочасним. Крім того,
досі бракує робіт, у яких оціню-
вався б вплив антропогенного
навантаження на зону рекреації.
Метою дослідження була

оцінка рівня еколого-гігієнічної
безпеки рекреаційних ресурсів
Одеської затоки з урахуванням
сучасних тенденцій у розвитку
гігієни рекреаційних зон.

Матеріали та методи
дослідження

Бібліографічний пошук і біб-
ліометричні дослідження прове-
дені в інформаційному масиві з
ретроспективою у 5 років. Ос-
новними джерелами інформації
були відкриті спеціалізовані
бібліографічні бази EMBASE,
Direct Science, HINARI, Ovid,
Medline, OMIM. Пошук законо-
давчих документів, чинних в

Україні, проводився за допомо-
гою електронної бази «Ліга».
Інформаційний пошук здійсню-
вався за ключовими словами:
«рекреаційні зони», «морське
середовище», «гігієна», «еколого-
гігієнічна безпека». Загальна
кількість проаналізованих дже-
рел становила 5430 публікацій,
у тому числі 4950 — іншомов-
них.
З метою оцінки умов перебу-

вання відпочивальників прово-
дився моніторинг якості морсь-
кої води, пляжного матеріалу за
загальноприйнятими методика-
ми [5]. Контроль санітарного
стану зон рекреації проводили
до початку купального сезону
на 100 м в обидва боки від зони
купання. У купальний сезон —
проби щотижня не менш ніж з
двох точок [2]. Загальна кількість
проб за 2010–2012 рр. морської
води — 865, пляжного матеріа-
лу — 102.
Статистична обробка прове-

дена за допомогою програмно-
го забезпечення MS Excel.

Результати дослідження
та їх обговорення

На підставі вивчення джерел
літератури можна стверджува-
ти, що сьогодні у світі активно
розвивається курортна гігієна,
яка вивчає питання збереження
та зміцнення здоров’я людини
шляхом дотримання гігієнічно-
го режиму її життєдіяльності.
При цьому основна увага при-
діляється удосконаленню сані-
тарної охорони курортних міс-
цевостей, а також комплексній
оцінці еколого-гігієнічної без-
пеки у місцях рекреаційного
водокористування. Найбільша
кількість інформаційних дже-
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рел з проблеми, за даними біб-
ліометричного дослідження, за
останні 5 років опублікована у
США, Австралії, Німеччині, Іта-
лії.
Згідно з українськими гігіє-

нічними стандартами, до води
рекреаційного об’єкта ставлять-
ся такі вимоги (табл. 1).
В Європі існують дещо інші

стандарти якості води об’єктів
рекреаційного призначення. На-
самперед, це стосується морсь-
ких вод. З 1994 р. у країнах ЄС
є чинними вимоги, наведені у
табл. 2.
Наведений перелік не є оста-

точним, тому що країни ЄС ма-
ють право використовувати у
межах національного санітар-
ного законодавства додаткові
критерії якості води рекреацій-
них об’єктів.
У дослідженнях вітчизняних

авторів [6] було показано, що за
умов експериментального від-
творення процесів самоочищен-
ня морської води від умовно-
патогенної мікрофлори в при-
сутності різних концентрацій
КСL та суперфосфату, які най-
частіше трапляються в натур-
них умовах при вантажно-роз-
вантажувальних роботах у ба-
гатьох портах, час виживання
мікроорганізмів збільшується
до 4–5 тиж. зі збереженням сво-
їх культуральних властивостей
протягом цього терміну. Ця
обставина може збільшувати
ризик несприятливого впливу
морських вод, які містять знач-
ну кількість умовно-патогенної
мікрофлори, на рекреаційні ре-
сурси населених пунктів, прилег-
лих до порту.
З другого боку, основним

джерелом антропогенного за-
бруднення морських акваторій
рекреаційного призначення за-
лишається теригенний стік [8;
9], що зумовлює необхідність
удосконалення системи соці-
ально-гігієнічного моніторингу.
Загалом на підставі контент-

аналізу інформаційних джерел
можна дійти таких висновків:

— основна увага дослідників
приділяється удосконаленню
санітарної охорони курортних

місцевостей, а також комплекс-
ній оцінці еколого-гігієнічної
безпеки у місцях рекреаційного
водокористування;

— у світі бракує комплекс-
них робіт з вивчення впливу те-
ригенного стоку на якість при-
леглих рекреаційних зон;

— з огляду на перспективи
євроінтеграції є доцільним при-
ведення національного санітар-
ного законодавства у галузі гігіє-
ни рекреаційних зон у відповід-
ність до вимог країн Євросоюзу.
Аналіз якості морського се-

редовища у зоні рекреаційного

Таблиця 1
Санітарно-гігієнічні вимоги до води рекреаційних об’єктів [1; 2]

                         Показники Вимоги

Плавучі домішки Відсутність на поверхні
плівки, плям мінеральних
олій або інших домішок

Запах Не більше 2 балів

Смак (за винятком морської води) До 2 балів

Забарвлення Не повинне виявлятися
у стовпчику 10 см

pH 6,5–8,5

Розчинений кисень, мг/дм3 4

БСК5, мг/дм3 О2* 4

Токсичні сполуки Не перевищує гранично
допустимих концентрацій

ЛПКП, КУО/дм3

При використанні водного об’єкта 1000**
Для човнярства 10 000

Примітка. * — припускається перевищення біохімічного споживання кисню
за 5 діб (БCК5), зумовлене «цвітінням» водойм; ** — припускається тимчасове
використання акваторій для купання з дозволу санітарної служби при кількості
лактозопозитивних кишкових паличок (ЛПКП) не більше 10 000 в 1 дм3.

Таблиця 2
Санітарно-гігієнічні вимоги

до води рекреаційних об’єктів країн ЄС [3]

                         Показники Вимоги

Плавучі домішки Відсутність домішок

Розчинений кисень, % 80–120

Прозорість Більше 1 м

Феноли Нижче ольфактометричного
порога

СПАР Нижче рівня утворення піни

Мінеральні олії Відсутні

Колір Відсутній

pH 6–9

Ентеровіруси Відсутні

Сальмонели Відсутні

Бактеріофаги Відсутні

Фекальний стрептокок, КУО/100 мл До 400

ЛПКП, КУО/100 мл До 2000

ТКП, КУО/100 мл До 10 000

Примітка. СПАР — синтетичні поверхнево-активні речовини; ТКП — тер-
мофільна кишкова паличка.
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водокористування Одеської за-
токи показав, що динаміка ан-
тропогенного забруднення про-
тягом року характеризується ін-
тенсивністю рекреаційного на-
вантаження і перебуває в пря-
мій залежності від санітарно-
хімічних показників морської
води. Щороку влітку, при під-
вищенні температури води та
повітря відзначалося збіль-
шення чисельності ЛПКП до
100⋅104 кл/дм3. У зимовий пері-
од, при зниженні температур-
них параметрів, реєструвалося
зменшення чисельності ЛПКП
кишкових паличок у середньо-
му від (40–20)⋅104 кл/дм3 у жовт-
ні до (6–2)⋅104 кл/дм3 — у січні
— лютому. Протягом терміну
проведення моніторингу рівень
контамінації характеризується
поступовим збільшенням чисель-
ності лактозопозитивних киш-
кових паличок з 4⋅104 кл/дм3 у січ-
ні до 8⋅104 кл/дм3 у березні, різ-
ким зростанням до 30⋅104 кл/дм3

у квітні та наступним збільшен-
ням до 100⋅104 кл/дм3 у липні–
серпні. Описані закономірності
зберігалися протягом усього се-
зону. Основною причиною не-
задовільного стану еколого-
гігієнічної безпеки морського
середовища у  зоні рекреаційно-

го водокористування є надхо-
дження неочищених стічних вод,
у зв’язку із чим рівень забруд-
нення морської води в місці
скидання стічних вод протягом
2010–2012 рр. залишався висо-
ким, перевищуючи як націо-
нальні, так і світові норми.

Висновки

1. У зоні рекреаційного водо-
користування Одеської затоки
рівень антропогенного забруд-
нення протягом рекреаційного
сезону залишається високим.

2. Основною причиною не-
задовільного стану еколого-гігіє-
нічної безпеки морського се-
редовища у зоні рекреаційного
водокористування є надходжен-
ня неочищених стічних вод.
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The aim of the study was to assess the level of ecological
and hygienic safety of recreational resources at the Odessa
Harbor based on current trends in the development of hygiene
recreational areas. There is discussed the feasibility of bring-
ing national legislation in the field of health care recreational
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