На дислокації ГУ ДПСС в Херсонській області перебуває 4 річкові
пляжі загального користування, які визначені в цьому році органами
місцевого самоврядування для відпочинку на воді:
1 - м.Гола Пристань
1 – м.Нова Каховка
2 - м.Херсон («Гідропарк» та «Молодіжний»).
Підготовчі роботи по всіх цих пляжах виконані в повному обсязі, пляжі
відкриті шляхом підписання комісією актів або паспортів.
Крім того, шляхом підписання комісією Херсонської міської ради за
участі представника ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області акту
готовності, відкритий також річковий відомчий пляж Херсонського
морського торгівельного порту.
Стосовно морських пляжів в поточному році органами місцевого
самоврядування визначено 7 місць відпочинку на воді загального
користування:
1 – м.Генічеськ
1 – с.Щасливцеве Генічеського району
2 – с.Залізний Порт, с.Приморське Скадовського району
1 – с.Хорли Скадовського району
1 – м.Скадовськ (розділений на 2 частини згідно закріплення за
суб’єктами господарювання – «центральна» та «східна»)
1 – смт Лазурне
У селах Залізний Порт та Приморське Бехтерської ОТГ тривають
підготовчі роботи на пляжах загального користування, на них ще
встановлена достатня кількість урн для збору сміття та душових кабін.
На пляжах загального користування на території Генічеської ОТГ
також ведуться підготовчі роботи. На території Генічеського міського пляжу
не завершені роботи з підсипання нового піску та механічне рихлення його,
не досліджені проби води з акваторії, громадські вбиральні в процесі
підготовки.
На пляжі с.Щасливцеве (КМ «Максінвест») не вирішено питання
обладнання медичного пункту та укомплектування медичним працівником.
По кожному вказаному пляжу фахівцями Головного управління ДПСС
в Херсонській області за результатами обстеження складені Довідки про
готовність до роботи в оздоровчий сезон на направлені для вжиття заходів до
кожного органу місцевого самоврядування з конкретними пропозиціями
щодо їх усунення.

Крім вказаних, на дислокації ГУ Держпродспоживслужби в
Херсонській області перебувають 96 морських відомчих пляжів закладів
оздоровлення та відпочинку, з яких підготовлені до роботи 45.
За інформацією ДУ «Херсонський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України» за період з 18 по 24 червня на пляжах
загального користування області відібрано та досліджено на санітарнохімічні показники 4 проби морської та 8 проб річкової води, на
бактеріологічні – 10 і 23 відповідно. За результатами лабораторних
досліджень всі проби відповідають вимогам санітарних правил і норм.

