
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
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 Наталія 

foi+request-81456-

a3d94e7f@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш запит на 

публічну інформацію від 01.02.2021 та в межах компетенції надає інформацію 

щодо переліку основних нормативно-правових актів у сфері забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, що є чинними станом на 

01.02.2021 (додається). 

 

Додаток: на 6 арк.  

. 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                             Ірина РУДЕНКО 
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                                  Додаток  до листа МОЗ  

 

Перелік основних нормативно-правових актів у сфері забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення, що є чинними станом на 01.02.2021  

 

Санітарні регламенти   

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (Зареєстровано: Мін'юст 

України вiд 14.04. 2016 р. за № 563/28693)  
наказ МОЗ 

України від 

24.03.2016 № 234   

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (Зареєстровано: Мін'юст 

України вiд 10.11.2020. за № 1111/35394)  

наказ МОЗ від 

25.09.2020  № 2205 

 

Державні санітарні норми   

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень  постанова ГДСЛУ  
від 01.12.1999 № 42  

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації  постанова ГДСЛУ 

від 01.12.1999 № 39  

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку   
постанова ГДСЛУ 

від 01.12.1999 № 37  

Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на території житлової забудови (Зареєстровано: Мін'юст 

України від 20.03.2019 № 281/33252) 

наказ МОЗ від 

22.02.2019 № 463 

Державні санітарні правила   

ДСП 54-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 

(Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.05.2005 № 552/10832)   
наказ МОЗ № 54 

від 02.02.2005  

ДСП 4.4.4.089-2002 - Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють 

маргаринову та майонезну продукцію 
постанова ГДСЛУ 

від 28.12.2001 №71  

ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового 

виробництва міцелію та їстівних грибів  
постанова ГДСЛУ 

№ 70 від 20.12.2000   

ДСП 7.7.4.057-2000 Державні санітарні правила для морських суден України  постанова ГДСЛУ 

від 20.12.2000 № 57   

ДСП 7.7.4.048-99 Державні санітарні правила для річкових суден України   постанова ГДСЛУ 

№ 48 від 01.12.1999  

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. Із 

змінами: постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.01.2006 р. 

№2   

постанова ГДСЛУ  
№ 11 від  
11.09.1998  

ДСП 2.2.4-003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для 

застосування у практиці питного водопостачання  
постанова ГДСЛУ 

№ 3 від 28.08.1998  
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ДСП 8.8.1.2.002-98 Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності   постанова ГДСЛУ  
№ 2 від 28.08.1998  

ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у 

народному господарстві   
постанова ГДСЛУ  
№ 1 від 03.08.1998  

ДСП 3.3.2.040-99 Державнi санiтарнi правила по обладнанню та експлуатацiї засобiв 

малої механiзацiї для сiльськогосподарського виробництва   
постанова ГДСЛУ 

№ 40 від 

01.12.1999 

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила   Постанова ГДСЛУ  
№ 38 від 01.12.1999 

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту 

пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої 

зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті" - з доповненнями   

постанова ГДСЛУ 

№ 137 від 

20.09.2001   

ДСП 262-97 Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють 

кондитерські вироби з кремом  
наказ МОЗ № 262 

від 28.08.1997   

ДСП 203-97 Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних 

об'єктів   
наказ МОЗ № 203 

від 09.07.1997  

ДСП 202-97 Державні санiтарнi правила i норми проектування, будівництва та 

експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах  
наказ МОЗ № 202 

від 09.07.1997  

ДСП 200-97 Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів  наказ МОЗ № 200 

від 09.07.1997  

ДСП 382-96 Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і 

агрохімікатів у народному господарстві   
наказ МОЗ № 382 

від 18.12.1996  

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів  
(Зареєстровано: Мін'юст України вiд 24.07.1996 № 379/1404)  

наказ МОЗ від  
19.06.1996 № 173   

ДСП 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації 

оздоровчих закладів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 24.07.1996 № 378/1403)  
наказ МОЗ від  
19.06.1996 № 172   

ДСП 235-96 Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії  
(Зареєстровано: Мін'юст України вiд 15.07.1996 № 354/1379)  

наказ МОЗ від  
18.12.1995 № 235   

Державні санітарні правила і норми  

ДСанПіН  "Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з 

медичними відходами" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 

р. за № 959/27404)  

наказ МОЗ від 

08.06.2015  № 325  

ДГПіН Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих 

забруднюючих речовин у харчових продуктах" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 18 травня 2013 р. за № 774/23306)  

наказ МОЗ від 

13.05.2013 № 368  

ДСанПіН 2.3-183-2013 Державні санітарні правила і норми "Санітарно-

протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну 

медичну (медико-санітарну) допомогу" (Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04. 

2013  за № 570/23102)  

наказ МОЗ від 

02.04.2013  № 259  

$`5ABA0|QSQTYt¢¤¡¤¡®¡¤¡± 



3 
 

ДСанПіН 2.3-185-2013Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до  
улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та 

навчальнореабілітаційних центрів" (Зареєстровано: Мін'юст України від 14.03. 2013 за 

№ 410/22942)  

наказ МОЗ від 

20.02.2013  № 144  

ДсаНПіН 3.3-182-2012 Державні санітарні правила і норми "Матеріали та вироби 

текстильні, шкіряні і хутрові. основні гігієнічні вимоги" (Зареєстровано: Мін'юст 

України від 09.01.2013 за № 86/22618 )  

наказ МОЗ від 

29.12.2012  № 1138  

ДсаНПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми "Полімерні та 

полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та 

виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"(Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 

за № 87/22619 )  

наказ МОЗ від 

29.12.2012 № 1139  

ДСанПіН 3.5-179-2012 Державні санітарні правила і норми "Про безпеку і захист 

працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів" 

(Зареєстровано: Мін'юст України від 23.10.2012 за № 1776/22088 )  

наказ МОЗ від 

01.10.2012 № 762  

ДСанПіН 2.3-178-2012 "Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання 

та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок" (Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 р. за № 284/20597 )  

наказ МОЗ від 

07.02.2012 № 89  

ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації 

перинатальних центрів» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2012 р. за 

№ 248/20561 )  

наказ МОЗ від 

26.01.2012 № 55  

ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила  "Підприємства та 

організації поліграфічної промисловості" ( Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 18.01. 2012 р.  за № 65/20378 )  

наказ МОЗ від 

19.12.2011 № 932  

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць  
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за № 457/19195)  

наказ МОЗ від  
17.03.2011  № 145   

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 01.07. 2010 р. за №452/17747)   

наказ МОЗ від 

12.05.2010  № 400   

ДСаНПіН 5.5.6-167-2010 Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, 

обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової 

діяльності дітям (Зареєстровано в Міністерстві юстиції раїни 27.01.2010 р. за № 

93/17388 )  

наказ МОЗ від  
15.12.2009  №947   

ДСанПіН 4.4.4.-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що 

виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 26 грудня 2007 р. за N 1411/14678)  

наказ МОЗ №811  
від 11.12.2007   

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 - Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації 

рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур (Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 7 листопада 2007 р. за N 1256/14523)    

наказ МОЗ № 294 

від 04.06.2007  

ДСанПіН 5.5.6-138-2007  "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей " 

(Зареєстровано: Мін'юст України від 30.01.2007 за № 77/13344)  
наказ МОЗ № 13 

від 18.01.2007  
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ДСанПіН 4.4.3-134-2006 "Папір і картон на основі макулатури, призначені для 

пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і 

безпечності, методи визначення" (Зареєстровано: Мін'юст України від 05.12.2006 за № 

1266/13140)  

наказ МОЗ № 746 

від 13.11.2006  

ДСанПіН 197-2003 Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що 

виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів (Зареєстровано: 

Мін'юст України від 04.06.2003 №435/7756)  

наказ МОЗ № 197 

від 06.05.2003  

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 

електромагнітних полів (Зареєстровано: Мін'юст України від 13.03.2003 за № 203/7524)  
наказ МОЗ № 476 

від 18.12.2002   

ДСанПіН 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила і норми «Підприємства вугільної 

промисловості» (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.06.2003 за № 498/7819)  
наказ МОЗ № 468 

від 13.12.2002   

ДСанПіН 4.4.4.065-00  "Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та 

штучно-мінералізованих вод"  
постанова ГДСЛУ 

№ 65 від 

18.04.2000  

ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні санітарні правила і норми для морських та річкових 

портів  
постанова ГДСЛУ 

№ 46 від 

01.12.1999  

Державні гігієнічні правила і норми  "Регламент максимальних рівнів окремих 

забруднюючих речовин у харчових продуктах" (Зареєстровано: Мін'юст України від 

18.05.2013 N 774/23306) 

Наказ МОЗ № 368  

від 13.05.2013   

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України"  
постанова ГДСЛУ 

№ 28 від 01.07.1999  

ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-

косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми"  
постанова ГДСЛУ 

№ 27 від 01.07.1999  

ДСанПіН 5.5.5.23-99 - Улаштування, утримання і організація режиму діяльності 

дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми  
постанова ГДСЛУ 

№ 23 від 26.04.1999  

ДСанПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів  постанова ГДСЛУ 

№ 22 від 25.03.1999  

ДСанПіН 7.7.2-015-99 Державні санітарні правила і норми "Експлуатація рухомого 

складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень"  
постанова ГДСЛУ 

№ 15 від 09.02.1999  

ДСанПіН 7.7.3.014-99 "Державні санітарні правила і норми "Аеровокзали цивільної 

авіації"  
постанова ГДСЛУ 

№ 14 від 09.02.1999  

ДСанПіН 5.5.6.012-98 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для 

здоров’я дітей  
постанова ГДСЛУ 

№ 12 від 30.12.1998  

ДСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санiтарнi правила i норми роботи з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.03-3.18-88)  
постанова ГДСЛУ  
№ 7 від 10.12.1998  

ДСанПіН 2.2.4.005-98 Державні санiтарнi правила i норми "Фторування води на 

водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання"  
постанова ГДСЛУ  
№ 5 від 22.10.1998  

ДСанПіН 199-97 Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, 

нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища  
наказ МОЗ № 199 

від 09.07.1997  
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ДСанПіН 198-97 Державні санiтарнi правила i норми при виконаннi робiт в 

невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно  
наказ МОЗ № 198 

від 09.07.1997  

ДСанПіН 239-96 (ДНАОП 0.03-3.30-96) Державні санітарні норми і правила захисту 

населення від впливу електромагнітних випромінювань (Зареєстровано: Мін'юст 

України від 29.08.1996 за № 488/1513)  

наказ МОЗ № 239 

від 01.08.1996   

ДСанПіН 222-96 Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок  
(Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.12.1996 за № 715/1740)   

наказ МОЗ № 222 

від 23.07.1996   

Гігієнічні нормативи та регламенти  

Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 27.12.2013 

р. за N 2231/24763)   

наказ МОЗ № 1114  
від 19.12.2013   

ГН Параметри безпечності м’яса птиці  наказ МОЗ № 695 

від 06.08.2013   

ГН Гігієнічні вимоги до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та 

окремих показників їх якості  
наказ МОЗ № 696 

від 06.08.2013   

ГН Гігієнічний норматив питомої активності 137 90 радіонуклідів Cs та Sr у рослинній 

лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських 

засобів  
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2008 р. за №590/15281 )  

затверджені ГДСЛ  

від 08.05.2008 № 

240  

ДГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 
137

Cs і 
90

Sr у продуктах 

харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи (Зареєстровано: Мін’юст 

України від 17.07.2006 за № 845/12719)  

наказ МОЗ № 256 

від 03.05.2006  

ДГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та 

природних факторів, канцерогенних для людини (Зареєстровано: Мін’юст України від 

06.02.2006 за № 100/11974)  

наказ МОЗ № 7 від 

13.01.2006  

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 
137

Cs та 
90

Sr у 

деревині та продукції з деревини.Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за 

№1384/11664  

наказ МОЗ № 573 

від 31.10.2005   

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та 

енергії   
наказ МОЗ № 1073 

від 03.09.2017  

НРБУ-97/Д 2000 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) Норми радіаційної 

безпеки  
України   

постанова ГДСЛУ  
№ 62 від 01.12.1997  

Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів 

(Зареєстровано: Мін'юст України від 10.02.2016 за № 207/28337) 

Наказ МОЗ від 

02.02.2016 № 55 (у 

редакції наказу 

МОЗ від 28.05.2020 

№ 1276) 

Гігієнічні регламенти Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин 

в атмосферному повітрі населених місць (Зареєстровано: Міністерство юстиції України 

10.02.2020 за № 156/34439) 

Наказ МОЗ від 

14.01.2020 № 52 
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Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць (Зареєстровано: Міністерство юстиції 

України 10.02.2020 за № 157/34440 

Наказ МОЗ від 

14.01.2020 № 52 

Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони (Зареєстровано: 

Міністерство юстиції України 03.08.2020  за № 741/35024) 

Наказ МОЗ від 

14.07.2020 № 1596 

Гігієнічні регламенти біологічних речовин у повітрі робочої зони зони (Зареєстровано: 

Міністерство юстиції України 03.08.2020  за № 742/35025) 

Наказ МОЗ від 

14.07.2020 № 1596 

Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті (Зареєстровано: 

Міністерство юстиції України 31.07.2020  за № 722/35002) 

Наказ МОЗ від 

14.07.2020 № 1595 
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