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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом Україна потребує проведення струк�

турних реформ, що надасть можливість досягти еконо�

мічного зростання, зокрема й на регіональному рівні.

Одним з головних принципів і завдань такої реформи

проголошена децентралізація управління, яка повинна

вирішити цілий ряд проблем, до яких належать й ті, що

стосуються покращення системи благоустрою населе�

них пукнтів. Адже на сьогодні мають місце: зношеність

теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і

житлового фонду, та, як наслідок, ризик виникнення

техногенних катастроф, що може призвести до до по�

рушення екологічної рівноваги, загрози здоров'ю та

життю населення, порушення господарської діяльності.

Але одним з основних завдань децентралізації стало

створення підстав для формування фінансово незалеж�

них територіальних громад, які матимуть можливість

самостійно встановлювати на власній адміністративно�

територіальній одиниці податки та збори та розпоряд�

жатися ними на власний розсуд. Крім того, за рахунок

об'єдання територіальних громад передбачалося роз�

ширення можливостей для залучення інвестицій та більш

активного їх освоєння; участь у проектах державно�при�

ватного партнерства, що надало можливість територі�

альним громадам укладати контракти з компаніями всіх

форм власності на вигідних умовах, та, як наслідок, ре�

алізовувати проекти модернізації та оновлення кому�

нальної сфери. Але доцільно розглянути, в чому саме

полягає політика благоустрою населених пунктів і як
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вона реалізується для того, щоб виділити проблеми, які

на сьогодні існують та запропонувати їх вирішення в

нових умовах адміністративно�територіального устрою.

Що саме й свідчить про актуальність обраної теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням благоустрою населених пунктів у рамках

правового регулювання присвячено праці: Н. Ільїної,

Є. Пряхіна, А. Ріпенко, О. Соколовської. П. Покатаєвим

розроблено теоретичні положення та надано практичні

рекомендації щодо обгрунтування напрямів державної

підтримки розвитку житлового будівництва в Україні.

Вироблено рекомендації з удосконалення механізмів

державного регулювання цієї галузі [1]. Крім того, він

активно займався дослідженням проблеми здійснення

громадського контролю у сфері благоустрою населе�

них пунктів [2]. Своє дисертаційне дослідження за те�

мою "Державне регулювання сфери благоустрою насе�

лених пунктів" присвятив О.П. Ігнатенко, який детально

вивчив європейську практику державного регулювання

та надав пропозиції щодо запровадження в Україні [3].

Але все ж у цьому напрямі дуже мало проведено до�

сліджень, а сфера благоустрою потребує покращення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті — є дослідження формування політи�

ки благоустрою населених пунктів в контексті його скла�

дових.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз законодавства в сфері благоустрою, а саме:

вивчення змісту ст. 1 ЗУ "Про благоустрій населених

пунктів" надає підстави зробити висновок, що під бла�

гоустроєм слід розуміти комплекс дій, що знаходяться

під пильним наглядом виконавчих органів влади та

місцевого самоврядування, а саме [4]:

— комплекс робіт з інженерного захисту;

— розчищення, осушення та озеленення території

населеного пункту;

— соціально�економічних, організаційно�правових

та екологічних заходів з покращання мікроклімату на

території населеного пункту;

— санітарного очищення території;

— зниження рівня шуму тощо.

Метою благоустрою — є певні дїї, що здійснюють�

ся на території населеного пункту задля раціонального

її використання, належного утримання та охорони, ство�

рення умов щодо захисту і відновлення сприятливого

для життєдіяльності людини довкілля [4].

Під раціональним використанням території населе�

ного пункту слід розуміти заходи з координації діяль�

ності суб'єктів містобудування щодо комплексного

розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектур�

ного стану та збереження історико�культурної спад�

щини.

Під утриманням території в належному стані зако�

нодавець розуміє — її використання за призначенням

відповідно до генерального плану населеного пункту,

містобудівної документації, а також її санітарне, озе�

ленення, збереження та відновлення об'єктів благо�

устрою [4].

Щодо створення умов щодо захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля слід

зазначити, що це право гарантовано Конституцією Ук�

раїни. Отже, кожна людина (незалежно від резидентсь�

кого статусу) має право на безпечне для життя і здоро�

в'я довкілля. До того ж, вона має право вільного досту�

пу до інформації про стан довкілля, про якість харчо�

вих продуктів і предметів побуту, і це право гарантова�

но державою (ст. 50 Конституції [5]). В свою чергу, на

державу покладається обов'язок забезпечення еколо�

гічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на

території України (ст. 16 Конституції).

ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення" надає визначення безпечних

умов для людини, як стану середовища життєдіяльності,

при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його

факторів на неї [6].

Отже, право на безпечне навколишнє природне се�

редовище синтезує в своїй основі ряд галузевих прав:

право на екологічне благополуччя; право на стабільну

екологічну обстановку; право на охорону життя і здо�

ров'я від несприятливих природних умов і природно�

антропогенних факторів; право на якісне, сприятливе,

здорове навколишнє природне середовище; раво на

використання корисних властивостей природи для за�

доволення необхідних життєвозабезпечувальних фізіо�

логічних і духовних потреб [7].

Розглянемо більщ детально, кожну зі складових

благоустрою населених пунктів у контексті формуван�

ня державної регуляторної політики.

Стосовно комплексу робіт з інженерного захисту.

Відповідно до затвердженних Державних будівельних

норм (далі за текстом — ДБН) В.1.1�3�971.1, метою

iнженерного захисту — є запобiгання, усунення або

зниження до допустимого рiвня негативного впливу на

об'єкти дiючих та потенцiйно можливих небезпечних

геологiчних процесiв (п. 1.1 ДБН В.1.1�3�97 [8]).

Iнженерний захист об'єктiв повинен забезпечувати:

— загальну стiйкiсть територiй,

— безпечне проживання людей;

— надiйне та безперебiйне функцiонування та роз�

виток об'єктiв, а також зон вiдпочинку;

— збереження заповiдних зон, ландшафтiв, iсто�

ричних пам'яток та iн.;

— нормативнi санiтарно�гiгiєнiчнi, соцiальнi та

рекреацiйнi умови територiй, якi захищаються;

— належне архiтектурне оформлення споруд

iнженерного захисту;

— економiчно обгрунтоване рацiональне викорис�

тання земель та природних ресурсiв, об'єктiв з дотри�

манням законодавчих вимог щодо охорони навколиш�

нього середовища. (п. 1.4 ДБН В.1.1�3�97 [8]).

Відповідно до п.1, ст. 34 Кодексу цивільного захис�

ту України інженерний захист територій включає:

— за наявністю небезпечних геологічних, гідрогео�

логічних та метеорологічних явищ здійснення району�

вання територій;

— під час розроблення генеральних планів населе�

них пунктів урахування можливих проявів небезпечних

геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ

та негативних наслідків аварій;

— розроблення і здійснення заходів щодо безава�

рійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки;

— будівництво та подальше обстеження споруд,

будівель, інженерних мереж і транспортних комунікацій

із заданими рівнями безпеки та надійності;

— будівництво протизсувних, протиповеневих, про�

тиселевих, протилавинних, протиерозійних інженерних

споруд спеціального призначення, їх утримання у фун�

кціональному стані [9].

Стосовно розчищення, осушення та озеленення те�

риторії населеного пункту. Розчищення території вклю�

чає в себе комплекс робіт, зокрема: пересадку або за�

хист зелених насаджень; розчищення майданчика від

непотрібних дерев, чагарнику, корчевку пнів; зняття

родючого шару грунту; знесення чи розібрання непо�

трібних будівель; від'єднання або перенесення з май�

данчика існуючих інженерних мереж [10].

Так, утримання зелених насаджень здійснюється

відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архі�

тектури та житлово�комунального господарства Украї�

ни "Про затвердження Правил утримання зелених на�

саджень у населених пунктах України" [11]. Процес ут�

римання об'єктів зеленого господарства включає: дог�

ляд за деревами і чагарниками, живоплотами, витки�

ми рослинами, квітниками, газонами, садовими дорі�

жками та майданчиками, малими архітектурними фор�

мами; захист зелених насаджень від шкідників і хво�

роб, садіння квітів, створення газонів, видаленням ок�

ремих дерев, садіння окремих дерев, видалення авар�

ійних дерев, санітарне очищення території об'єкта бла�

гоустрою.
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Догляд за деревами і чагарниками здійснюється

протягом року і включає: поливання, внесення добрив,

вкриття, оприскування крон дерев, догляд за грунтом,

боротьбу з бур'янами, обробку дупел і механічних по�

шкоджень, формування крон дерев і чагарників (п. 9.1,

ст. 9 Наказу [11]).

Видалення зелених насаджень здійснюється

здійснюється на підставі Постанови КМУ "Про затверд�

ження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і

квітників у населених пунктах", у разі:

— будівництва об'єкта архітектури;

— знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев,

а також самосійних і порослевих дерев з діаметром ко�

реневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

— ліквідації аварійної ситуації на інженерних мере�

жах населеного пункту;

— відновлення світлового режиму в житловому при�

міщенні, що затіняється деревами;

— проведення ремонтних та експлуатаційних робіт

в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на

трансформаторній підстанції і розподільному пункті

системи енергопостачання, мережі водо�, теплопоста�

чання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній

мережі;

— досягнення деревом вікової межі;

— провадження господарської діяльності на тери�

торії розсадників з вирощування декоративних дерев

та кущів;

— ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та

надзвичайної ситуації [12].

Зняття родючого шару грунту здійснюється на

підставі Наказу державного комітету України по земель�

них ресурсах "Про затвердження Порядку видачі та ану�

лювання спеціальних дозволів на зняття та перенесен�

ня грунтового покриву (родючого шару грунту) земель�

них ділянок" [13].

Так, наприклад, при здійсненні містобудівної діяль�

ності передбачено заходи щодо максимального збере�

ження площі земельних ділянок з грунтовим і рослин�

ним покривом. А зняття та складування родючого шару

грунту відбувається з наступним його використанням

для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації

земель та благоустрою населених пунктів і промисло�

вих зон.

При знятті грунтового покриву здійснюється поша�

рове зняття і роздільне складування верхнього, най�

більш родючого шару грунту відповідно до структури

грунтового профілю та материнської породи.

Державна служба України з питань геодезії, карто�

графії та кадастру здійснює державний контроль за ви�

користанням та охороною земель у частині виконання

умов зняття, збереження і використання родючого шару

грунту під час проведення гірничодобувних, геологороз�

відувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з

порушенням грунтового покриву (ст. 6 Закону 14]).

На жаль, не має нормативно�правового акту, який

би врегульовував порядок Знесення будівель і споруд,

єдиним документом, що врегульовує окремі питання з

цього приводу є Постанова КМУ "Деякі питання вико�

нання підготовчих і будівельних робіт" [15]. Таким чи�

ном, самостійний статус робіт із знесення об'єктів бу�

дівництва законодавчо не визначений.

Важливим і обов'язковим елементом підготовки

будівельного майданчика є від'єднання або перенесен�

ня існуючих інженерних мереж. В окремих випадках на

підготовлюється будівельному майданчику можуть бути

розташовані не тільки локальні, але і магістральні ме�

режі електропостачання, водопроводу, фекальної та

зливової каналізації, газопроводу, тепломережі, теле�

фонізації і телебачення. Тоді до початку будівництва,

вищеназвані мережі, повинні бути винесені з території

забудови і прокладені за межами майданчика, щоб за�

безпечити безперебійне функціонування магістральних

мереж [10].

Щодо санітарного очищення території як складо�

вої благоустрою населених пунктів хотілось би зазна�

чити, що основним нормативно�правовим актом, що ре�

гулює це питання є ЗУ "Про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення" [16]. Так,

щодо підприємств, установ, організацій, громадян, які

при розробленні і використанні нових технологій, про�

ектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та тех�

нічному переобладнанні підприємств; плануванні та за�

будові населених пунктів, каналізаційних, очисних та

гідротехнічних споруд зобов'язані дотримуватися вимог

санітарного законодавства (ст. 15 Закону).

Стосовно планування та забудова населених пунктів

та курортів потрібно враховувати можливість створен�

ня найбільш сприятливих умов для життя та збережен�

ня здоров'я громадян.

У свою чергу, з метою попередження, виявлення,

зменшення або усунення шкідливого впливу небезпеч�

них факторів на життя та здоров'я людей, стан навко�

лишнього природного середовища органи державної

санітарно�епідеміологічної служби повинні здійснюва�

ти державний нагляд за дотриманням юридичними та

фізичними особами санітарного законодавства з по�

дальшим застосуванням ло порушників заходів приму�

сового характеру. До таких заходів належать:

— у разі виявлення факту відступу від затвердже�

ного проекту здійснювати обмеженнч, тимчасову забо�

рону або припинення будівництва, реконструкції чи роз�

ширення об'єктів;

— зупинення або припинення інвестиційної діяль�

ності.

Крім того, особа може бути притягнута й до адміністра�

тивної відповідальності у вигляді накладення штрафу у

розмірі 25 % вартості розробки, якщо юридична або

фізична особа�підприємець здійснила передачу замов�

никові у виробництво і застосування конструкторської,

технологічної та проектної документації, що не відпов�

ідає вимогам санітарних норм.

Крім того, Міністерством охорони здоров'я Украї�

ни видано Наказ "Про затвердження Державних сані�

тарних норм та правил утримання територій населених

місць" [17], який встановлює порядок: санітарного очи�

щення територій населених місць; прибирання об'єктів

благоустрою, а також об'єктів з відособленою терито�

рією, зокрема: пляжів, ринків, парків, лікувально�профі�

лактичних закладів, кладовищ тощо.

Під санітарним очищенням територій населених

місць законодавець розуміє врегулювань на законодав�

чому рівні раціональне та своєчасне збирання, зберіган�

ня, перевезення та видалення, надійне знешкодження,
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економічно доцільну утилізацію побутових відходів і

екологічно безпечне захоронення побутових відходів,

що утворюються на території населеного пункту та у

місцях перебування людей, відповідно до схеми сані�

тарного очищення (п. 2.1, ст. 2 Наказу [17]).

Наказом Міністерства охорони здоров'я України

"Про затвердження Державних санітарних правил пла�

нування та забудови населених пунктів" [18] закріпле�

но обов'язковість погодження з органами санітарно�

епідеміологічної служби проектно�планувальних доку�

ментів, зокрема: генеральні плани міст, сільських посе�

лень; проекти розміщення будівництва, приміських та

курортних зон, планування промислових зон та вузлів;

проекти окремих будівель та споруд; схеми і проекти

інженерного обладнання та благоустрою (водопоста�

чання, каналізування, санітарної очистки).

На суб'єктів господарювання покладено обов'язок

щодо наявності експертного висновку органів санітар�

но�епідеміологічної служби у разі вибору земельної

ділянки для здійснення будівництва; реалізації проектів

планування і забудови населених пунктів, введенні в

експлуатацію житлових будинків, промислових та інших

споруд; будівель культурно�побутового призначення.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України

"Державні санітарні правила охорони атмосферного

повітря населених місць (від забруднення хімічними та

біологічними речовинами)" [19] встановлені норми з

дотримання санітарних вимог щодо охорони атмосфер�

ного повітря населених місць при розробці містобудів�

ної документації; на стадії вибору земельної ділянки для

будівництва; при проектуванні будівництва, реконст�

рукції, розширення, технічного переозброєння чи пере�

профілювання промислових і інших об'єктів та введен�

ня в експлуатацію.

Окремим нормативно�правовим актом здійснюєть�

ся регулювання санітарно�епідеміологічного благопо�

луччя у разі улаштування та експлуатації оздоровчих

закладів. З метою забезпечення комфортних умов для

відпочиваючих та створення безпечних умов для праці,

побуту, відпочинку місцевого населення, на території

зон відпочинку заборонено будівництво нових, роз�

ширення та реконструкція існуючих виробничих та інших

об'єктів, що не пов'язані з обслуговуванням відпочива�

ючих та населення, що постійно мешкає в цй місцевості,

у протилежному випадку такі обєкти підлягають виносу

за межі зон відпочинку або зміні їх виробничого про�

філю [20].

Щодо зниження рівня шуму як одного з елементів

благоустрою населених пунктів хотілося б зазначити,

що шум здійснює шкідливий та небезпечний вплив на

організм людини, зокрема може спричинити нервові,

серцево�судинні захворювання, порушення обмінних

процесів та функціонування органів слуху, виразкову

хворобу тощо.

Із загальної кількості захворювань, що перерахо�

вані вище, останнім часом значно зросла частка тих, які

спричинені саме шумовим впливом. У зв'язку з цим слід

звернути увагу на той факт, що протягом багатовікової

еволюції людина так і не набула здатності адаптуватись

до дії шуму, як і не було створено природного захисту

для високочутливого та досконалого органу слуху лю�

дини від дії інтенсивного шуму.

Крім того, шум впливає на різні відділи головного

мозку, змінюючи нормальні процеси вищої нервової

діяльності, що спричиняє підвищену втомлюваність,

знижену розумову діяльність, загальну слабкість орга�

нізму, роздратованість, апатію, послаблення пам'яті,

депресію тощо. Тому щороку, з розвитком промисло�

вого виробництва, будівельної діяльності виникає не�

обхідність розробки нових заходів зниження рівня

шуму, що повинно проводитися обовязково під чітким

державним контролем.

До основних внутрішніх джерел техногенного шуму

в будинках різного призначення відносять технологіч�

не і інженерне обладнання. Основними джерелами зов�

нішнього техногенного шуму є потоки автомобільного,

рейкового, водного, повітряного транспорту, промис�

лові підприємства їх установки, комунально�складські і

транспортні підприємства, трансформаторні і газороз�

подільні підстанції, центральні теплові пункти, насосні і

компресорні станції, будмайданчики, гаражі, авто�

стоянки тощо. Джерелами зовнішнього біогенного шуму

є стадіони, базари, майдани для мітингів, танцмайдан�

чики, відкриті майданчики культурно�масового відпо�

чинку, спортмайданчики, дискотеки, зоопарки, тварин�

ницькі ферми тощо [21].

Відповідно до Державних будівельних нормативів,

на території житлової забудови, промислових

підприємств, ландшафтно�рекреаційних територіях і в

приміщеннях, де перебувають люди, повинно здійсню�

ватися забезпечення шумового режиму, що відповідає

санітарно�гігієнічним нормам шляхом застосування

містобудівних, архітектурних, об'ємно�планувальних,

конструктивних, технологічних рішень та комплексу

будівельно�акустичних заходів як для об'єктів, що є

джерелами шуму, так і для об'єктів, що потребують за�

хисту від шуму. До таких зщаходів належать: засоби

звукоізоляції, звукопоглинання, екранування, віброізо�

ляції і глушники шуму [21].

ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення" [16] на органи виконавчої вла�

ди та органи місцевого самоврядування покладено обо�

в'язок з відвернення та зменшення шкідливого впливу

шуму, неіонізуючих випромінювань на здоров'я насе�

лення, зокрема вони повинні:

— вживати заходів щодо недопущення перевищень

рівнів шуму, встановлених санітарними нормами впро�

довж доби у жилих будинках і прибудинкових терито�

ріях; лікувальних, санаторно�курортних закладах, бу�

динках�інтернатах, закладах освіти, культури; готелях і

гуртожитках; парках, скверах, зонах відпочинку;

— затвердити правила додержання тиші в населе�

них пунктах і громадських місцях, щодо певних видів

діяльності, які супроводжуються утворенням шуму та

встановити порядок проведення салютів, феєрверків,

інших заходів із використанням вибухових речовин і

піротехнічних засобів;

— здійснювати організаційні, господарські, тех�

нічні, технологічні, архітектурно�будівельні заходи

щодо попередження утворення та зниження рівнів шуму

відповідно встановленим санітарним нормам (ст. 24 За�

кону [16]).

Затверджені Наказом "Санітарні норми допустимої

гучності звучання звуковідтворюючих і звукопосилюю�
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чих пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих

майданчиках" обмежують рівні звуку, створювані зву�

ковідтворюючими пристроями, вокально�інструмен�

тальними ансамблями, музичними групами і звукопідси�

лювальною апаратурою, у закритих концертних залах

при проведенні естрадних концертів; в залах дискотек;

в танцювальних залах будинків і палаців культури,

клубів, баз і будинків відпочинку; в залах ресторанів,

кафе, барів та інших підприємств громадського харчу�

вання [22].

Отже, дослідивши благоустрій як комплекс дій, мож�

на представити його організаційну структуру (рис. 1).

ВИСНОВКИ
На сьогодні, держава обрала шлях у напрямі децент�

ралізації управління. Саме децентралізація повинна ви�

рішити цілий ряд проблем, до яких належать й ті, що

стосуються покращення системи благоустрою населе�

них пукнтів. Одним з основних завдань децентралізації

стало створення підстав для формування фінансово не�

залежних територіальних громад, які матимуть мож�

ливість самостійно встановлювати на власній адмініст�

ративно�територіальній одиниці податки та збори та

розпоряджатися ними на власний россуд, що дозволить

спрямувати значно більшу частину кошт на вирішення

проблем забудови, благоустрою території; оновлення

інфраструтури міста та покращення умов перебування

мешканців населених пунктів.

Досліджено складові благоустрою населених

пунктів та представлено організаційну структуру благо�

устрою населеного пукнту, яка надає можливість мати

уявлення щодо механізмів реалізації цих складових.
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10. Теличенко В.І., Технологія зведення будівель

і споруд: Видання друге, перероблене і доповнене / В.І.

Теличенко, О.М. Терентьєв, O.A. Лапідус. — М., "Вища

школа", 2004 [Електронний ресурс]: — Режим доступу:

ht tp :/ /b ibl io gr aph .c om.u a/s pr av och nik� 12 9�

tehnologia/16.htm

11. Про затвердження Правил утримання зелених

насаджень у населених пунктах України [Електронний

ресурс]: Наказ Міністерства будівництва, архітектури та

житлово�комунального господарства України від

10.04.2006 р., № 105. — Режим доступу: http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0880�06/print

12. Про затвердження Порядку видалення дерев,

кущів, газонів і квітників у населених пунктах [Електрон�

ний ресурс]: Постанова КМУ від 1 серпня 2006 р. № 1045.

— Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/1045�2006�%D0%BF

13. Про затвердження Порядку видачі та анулюван�

ня спеціальних дозволів на зняття та перенесення грун�

тового покриву (родючого шару грунту) земельних діля�

нок [Електронний ресурс]: Наказ державного комітету

України по земельних ресурсах від 04.01.2005 р., № 1.

— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/z0070�05

14. Про державний контроль за використанням та

охороною земель [Електронний ресурс]: Закон Украї�

ни від 19 червня 2003 р., № 963�IV. — Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963�15

15. Деякі питання виконання підготовчих і будівель�

них робіт [Електронний ресурс]: Постанова КМУ від 13

квітня 2011 р., № 466. — Режим доступу: http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466�2011�%D0%BF

16. Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення [Електронний ресурс]: Закон

України від 24 лютого 1994 р., № 4004�XII. — Режим

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004�

12/print

17. Про затвердження Державних санітарних норм

та правил утримання територій населених місць [Елект�

ронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров'я

України від 17.03.2011 р., № 145. — Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0457�11

18. Про затвердження Державних санітарних пра�

вил планування та забудови населених пунктів [Елект�

ронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.1996 р., № 173. — Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov. ua/ laws/show /z0379�96/

print

19. Державні санітарні правила охорони атмосфер�

ного повітря населених місць (від забруднення хімічни�

ми та біологічними речовинами) [Електронний ресурс]:
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Наказ Міністерства охорони здоров'я України від

09.07.1997 р., № 201. — Режим доступу: http://moz�

docs.kiev.ua/view.php?id=803

20. Про затвердження Державних санітарних пра�

вил розміщення, улаштування та експлуатації оздоров�

чих закладів [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства

охорони здоров'я України від 19.06.1996 р., № 172 —

Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?�

id=5185

21. ДБН В.1.1�31:2013 Захист територій, будинків і

споруд від шуму [Електронний ресурс]: офiцiйне видан�

ня Мінрегіон України, К., 2014. — Режим доступу:

https://www.zakon�i�normativ.info/index.php/

component/lica/ ?href=0&view=text&base=1&id=136�

4945&menu=1

22. Санітарні норми допустимої гучності звучання

звуковідтворюючих і звукопосилюючих пристроїв у зак�

ритих приміщеннях та на відкритих майданчиках [Елек�

тронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров'я

СРСР Головне санітарно�епідеміологічне управління від

07.07.1987 р., № 4396�87. — Режим доступу: http://

mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4713
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