Перелік чинних законодавчих та нормативних документів
з санітарно-епідеміологічних питань
Загальні
№
п/п

Номер документу:

1.
2.
3.
4.
5.

від 19.11.1992 №2801-XII
№ 4004-ХІІ від 24.02.1994
№ 1645-ХІІ від 06.04.2000
№ 2586-III 05.07.2001
№1972-ХІІ від 12.12.1991

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

№ 1264-XII 25.06.1991
№ 2707-ХІІ від 16.10.1992
N 2807-IV від 06.09. 2005
№ 2918 –ІІІ від 10.01.2002
№187/98-ВР від 05.03.1998
№ 2694-XII від 14.10. 1992
N 39/95-ВР від 08.02.1995
№15/98-ВР від 14.01.1998
№771/97-ВР від 23.12.1997
№ 2736-VI від 02.12 2010
№ 2735-VI від 02.12 2010
№393/96-ВР від 02.10.1996
№2939-VI від 13.01.2011
№ 1314-VIIвід 05.06.2014
№ 315-VIIвід 05.06.2014
№ 796-XII від 28.02.1991
№ 791а-XII від 27.02.1991

23.
24.
25.
26.

№39/95-ВР від 08.02.1995
№2059-VIII від 23.05.2017
№ 86/95-ВР від 02.03.1995
№ 222-VIII від 02.03.2015

Назва документу:
Закони України
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Про захист населення від інфекційних хвороб
Про протидію захворюванню на туберкульоз
Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий
і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ
Про охорону навколишнього природного середовища
Про охорону атмосферного повітря
Про благоустрій населених пунктів
Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Про відходи
Про охорону праці
Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів
Про загальну безпечність нехарчової продукції
Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції
Про звернення громадян
Про доступ до публічної інформації
Про метрологію та метрологічну діяльність
Про стандартизацію
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки
Про оцінку впливу на довкілля
Про пестициди і агрохімікати
Про ліцензування видів господарської діяльності

27.

№ 1103-V від 31.05.2007

28.
29.
30.
31.
32.
33.

№ 142-V від 14.09.2006
№ 1700-VII від 14.10.2014
№ 2145-VIII від 05.09.2017
№ 3038-VI від 17.02.2011
№ 2026-III від 05.10.2000
№ 2899-IV від 22.09.2005

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів
Про дитяче харчування
Про запобігання корупції
Про освіту
Про регулювання містобудівної діяльності
Про курорти
Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров'я населення

1. Організаційно-методична робота, підвищення кваліфікації лікарів, звернення громадян
№
п/п

Номер документу:

1.
2.
3.

№393/96-ВР від 02.10.1996
№2939-VI від 13.01.2011
№ 1700-VII від 14.10.2014

3.
4.
5.

№858 від 24.09.2008
№583 від 25.05.2011
№1242 від 24.09.2008

6.

№ 373 від 29.03.2006

7.

№ 55 від 17.01.2018р.

8.

№ 736 від19.10.2016

9.

№ 706 від 04.09.2013

10.
11.
12.
13.

№ 143 від 25.02.2014
№359 від 19.12.1997
№742 від 23.11.2007
№ 588 від 12.08.2009

Назва документу:
Закони України
Про звернення громадян
Про доступ до публічної інформації
Про запобігання корупції
Постанови КМУ
Про затвердження Класифікатора звернень громадян
Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Про затвердження Типової інструкції з діловодства
Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційнно-телекомунікаційних системах
Про затвердження Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих
органах виконавчої влади.
Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.
Питання запобігання та виявлення корупції
Накази МОЗ України
Інструкції з діловодства Міністерства охорони здоров’я України
Про подальше удосконалення атестації лікарів
Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою
Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони

14.

№ 1605 від 15.12.2017

15.

№ 1086 від 14.09.2017

16.
17.

010-98 від 31.12.1998
№ 41-63-2003 від 01.09.2003

18.

ДСТУ 4163-2003

19.

№ 58 від 29.07.1993

20.

№ 495/656 від 25.12.2009

здоров`я
Про затвердження положення про облік та систематизацію актів законодавства в Міністерстві
охорони здоров’я України
Антикорупційна програма МОЗ України
Інші
Державний класифікатор управлінської документації
ДСТУ Вимоги до оформлення документів
“Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів”
Наказ Міністерства праці України “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників”
Наказ Держкомстату “Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка
працівника””.

2. Епідеміологічний нагляд, профілактика інфекційних захворювань
№
п/п

Номер документу:

1.
2.

№190 від 23.05.2002
№551 від 11.08.2014

3.

№595 від 16.09.2011

4.
5.

№ 169 від 15.04.2005
№ 198 від 05.08.1999

6.

№798 від 21.09.2010

7.
8.

№196 від 14.07.1998
№1095 від 31.12.2009

9.

№191 від 05.05.2003

10.

№1 від 10.01.2006

11.

№732від 06. 11.2015

Назва документу:
Накази МОЗ України
Про надання позачергових повідомлень Міністерству охорони здоров’я України
Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів
Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюка
Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця
Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного
персоналу»
Про посилення заходів щодо поперередження захворювань на поліомієліт в Україні
Примірне положення про Кабінет щеплень
Тимчасові нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «загальна практика-сімейна
медицина»
Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної,
онкологічної захворюваності та інструкції щодо їх заповнення
Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарнопротиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та ГРІ

12

№188 від 17.05.2005

13

№170 від 15.04.2005

14
15
16

№234 від 10.05.2007
№152 від 04.04.2005
№385 від 01.08.2005

17

№441 від 04.07.2006

18.

№19 від 17.01.2008

19.

№259 від 02.04.2013

20.

№613 від 21.06.2016

21.

№240 від 01.10.1999

22.

№458 від 26.04.2017

23.

№ 236 від 04.04.2012

24.

№ 378 від 02.06.2009

25.

№ 181 від 04.04.2008

26.

№ 1620 від 18.12..2017

27.

№ 148 від 17.03.2015

28.

№ 362 від 13.04.2016

29.

№ 86 від 18.02.2008

Про затвердження інструкцій щодо організації епідеміологічного нагляду за кором
Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції
та гнійних бактеріальних менінгітів
Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах
Про затвердження протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною
Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів
Методичні вказівки «Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які
контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)
Щодо обліку епідемічної ефективності вакцинації в Україні
Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до
закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної
допомоги при вірусному гепатиті В
Про заходи щодо попередження захворюваності населення України на гепатит А
Про затвердження заходів щодо підтримки Україною статусу країни, вільної від поліомієліту на
2017-2020 роки
Інструкція щодо організації контролю та профілактики гнійно-запальних інфекцій, спричинених
мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів
Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти
окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення
Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічній нагляд за інфекціями області
хірургічного втручання та їх профілактика
Про затвердження порядку проведення епіднагляду за тифами та паратифами (чиний з 22.05.2018)
Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням
працівником своїх професійних обов’язків
Про затвердження Переліку інфекційних захворювань
Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного
нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»

3. Організація та проведення дезінфекційних заходів

№ п/п

Номер документу:

Назва документу:
Стандарти України

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

ДСТУ EN 556-1:2014

Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням «СТЕРИЛЬНІ». Частина 1.
Вимоги до медичних виробів, що підлягають кінцевій стерилізації (EN 556-1:2001, ІDT + EN 5561:2001/AC:2006, ІDT).
ДСТУ EN 556-2:2014
Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням «СТЕРИЛЬНІ». Частина 2.
Вимоги до медичних виробів, що підлягають асептичному обробленню (EN 556-2:2003, ІDT).
ДСТУ EN 556-2:2018
Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням «СТЕРИЛЬНІ». Частина 2.
Вимоги до медичних виробів, що підлягають асептичному обробленню.
ДСТУ ISO 11134:2003
Стерилізація виробів медичної призначеності. Вимоги до оцінювання відповідності та поточного
контролювання. Промислова стерилізація вологим теплом (ІSO 11134:1994, ІDT).
ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 Стерилізація виробів медичного призначення оксидом етилену. Частина 1. Вимоги до розроблення,
(EN ISO 11135-1:2007, IDT; ISO валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів.
11135-1:2007, IDT)
ДСТУ EN ISO 11137-1:2015 Стерилізація виробів медичного призначення. Радіаційна стерилізація. Частина 1. Вимоги до
(EN ISO 11137-1:2006, IDT; ISO розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів.
11137-1:2006, IDT)
ДСТУ EN ISO 11137-1:2018
Стерилізація виробів медичної призначеності. Радіаційна стерилізація. Частина 1. Випробування на
генотоксичність, канцерогенність і репродуктивну токсичність.
ДСТУ EN ISO 11137-2:2015 Стерилізація виробів медичного призначення. Радіаційна стерилізація. Частина 2. Встановлення
(EN ISO 11137-2:2013, IDT; ISO стерилізуючої дози.
11137-2:2013, IDT)
ДСТУ EN ISO 11137-2:2018
Стерилізація виробів медичної призначеності. Радіаційна стерилізація. Частина 2. Установлення
стерилізувальної дози.
ДСТУ ISO 11138-1:2003
Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги (ІSO
11138-1:1994, ІDT).
ДСТУ ISO 11138-2:2003
Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 2. Біологічні індикатори
для стерилізації оксидом етилену (ІSO 11138-2:1994, ІDT).
ДСТУ EN ISO 11138-2:2015 Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 2. Біологічні індикатори
(EN ISO 11138-2:2009, IDT; ISO для стерилізації з оксидом етилену.
11138-2:2006, IDT)
ДСТУ EN ISO 11138-3:2015 Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 3. Біологічні індикатори
(EN ISO 11138-3:2009, IDT; ISO для стерилізації вологим теплом.
11138-3:2006, IDT)
ДСТУ EN ISO 11138-4:2018
Стерилізація медичних виробів. Біологічні показники. Частина 4. Біологічні показники процесів
стерилізації сухим теплом.

41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

ДСТУ EN ISO 11138-5:2018

Стерилізація медичних виробів. Біологічні показники. Частина 5. Біологічні показники процесів
стерилізації за низьких температур пари та формальдегіду.
ДСТУ EN ISO 11139:2018
Стерилізація медичних виробів та відповідного обладнання. Словник термінів застосованих у
стандартах на процеси стерилізації.
ДСТУ EN ISO 11140-1:2015 Стерилізація виробів медичного призначення. Хімічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги.
(EN ISO 11140-1:2009, IDT; ISO
11140-1:2005, IDT
ДСТУ EN ISO 11140-3:2015 Стерилізація виробів медичного призначення. Хімічні індикатори. Частина 3. Системи індикаторів
(EN ISO 11140-3:2009, IDT; ISO другого класу для випробовування тестом Бові та Дік-типу на ступінь проникнення пари.
11140-3:2007, including Cor
1:2007, IDT)
ДСТУ ISO 11140-4:2013
Стерилізація виробів медичного призначення. Хімічні індикатори. Частина 4. Індикатори другого класу
як альтернатива тестам Бові та Дік-типу на проникнення пари (ІSO 11140-4:2007, ІDT).
ДСТУ ISO 11140-5:2018
Стерилізація медичних виробів. Хімічні показники. Частина 5. Індикатори класу 2 для випробування
Бові-Діка на повноту видалення повітря.
ДСТУ EN ISO 11737-1:2018
Стерилізація медичних виробів. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції
мікроорганізмів на виробах.
ДСТУ EN ISO 11737-2:2015 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 2. Випробування на
(EN ISO 11737-2:2009, IDT; ISO стерильність, що проводять під час визначення, валідації та підтримання процесу стерилізації.
11737-2:2009, IDT)
ДСТУ EN ISO 13408-1:2015
Асептична оброблення засобів медичної техніки. Частина 1. Загальні вимоги.
ДСТУ EN ISO 13408-2:2015 Асептична обробка виробів медичних. Частина 2. Фільтрація.
(EN ISO 13408-2:2011, IDT; ISO
13408-2:2003, IDT)
ДСТУ EN ISO 13408-3:2015 Асептичне оброблення засобів медичної техніки. Частина 3. Ліофілізація.
(EN ISO 13408-3:2011, IDT; ISO
13408-3:2006, IDT)
ДСТУ EN ISO 13408-4:2015 Асептична обробка виробів медичних. Частина 4. Технології очищення на місці.
(EN ISO 13408-4:2011, IDT; ISO
13408-4:2005, IDT)
ДСТУ EN ISO 13408-5:2015 Асептичне оброблення засобів медичної техніки. Частина 5. Стерилізація на місці.
(EN ISO 13408-5:2011, IDT; ISO
13408-5:2006, IDT)
ДСТУ EN ISO 13408-6:2015 Асептична обробка виробів медичних. Частина 6. Системи ізоляторів.
(EN ISO 13408-6:2011, IDT; ISO
13408-6:2005, IDT)
ДСТУ EN ISO 13408-7:2018
Асептичне оброблення виробів медичної призначеності. Частина 7. Альтернативні технології для
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нестандартних медичних виробів і комбінації продуктів.
ДСТУ ISO/TR 13409:2003
Стерилізація виробів медичної призначеності. Радіаційна стерилізація. Обгрунтування дози стерилізації
25 кГр, як дози для малих або разових партій виробництва (ІSO/TR 13409:1996, ІDT).
ДСТУ ISO 13683:2003
Стерилізація виробів медичної призначеності. Вимоги до валідації і поточного контролювання.
Стерилізація вологим теплом у медичних установах (ІSO 13683:1997, ІDT).
ДСТУ EN ISO 14160:2018
Стерилізація медичних виробів. Рідкі хімічні стерилізувальні засоби для одноразових медичних виробів
з використанням тканин та їхніх похідних. Вимоги до характеристики, розроблення, перевірення та
поточного контролювання процесу стерилізації медичних виробів.
ДСТУ EN ISO 14161:2018
Стерилізація медичних виробів. Біологічні показники. Настанова щодо відбирання, використання та
інтерпретації результатів.
ДСТУ EN ISO 14937:2014
Стерилізація виробів медичного призначення. Загальні вимоги до характеристик агента, що стерилізує,
а також до розробляння, валідації та поточного контролювання процесу стерилізації медичних виробів
(EN ІSO 14937:2009, ІDT).
ДСТУ EN ISO 15882:2018
Стерилізація медичних виробів. Хімічні показники. Настанова щодо відбирання, використання та
інтерпретації результатів.
ДСТУ EN ISO 17664:2018
Стерилізація медичних виробів. Інформація, яку надає виробник медичних виробів щодо стерилізації
медичних виробів.
ДСТУ EN ISO 17665-1:2014
Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 1. Вимоги до розробки, валідації та поточного
контролю процесу стерилізації медичних виробів (EN ІSO 17665-1:2006, ІDT).
ДСТУ CEN ISO/TS 17665- Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 2. Настанова із застосування ІSO 17665-1 (CEN
2:2014
ІSO/TS 17665-2:2009, ІDT).
ДСТУ EN ISO/TS 17665-3:2014 Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 3. Настанова щодо призначенням медичного
виробу певної групи продуктів та категорії процесу стерилізації паром (ІSO/TS 17665-3:2013, ІDT).
ДСТУ EN ISO 18472:2018
Стерилізація медичних виробів. Біологічні та хімічні показники. Випробування обладнання.
ДСТУ EN ISO 20857:2014
Стерилізація медичних виробів. Сухий жар. Вимоги до розробки, валідації та поточного контролю
процесу стерилізації медичних виробів (EN ІSO 20857:2013, ІDT).
ДСТУ EN ISO 25424:2014
Стерилізація медичних виробів. Низькотемпературний пар і формальдегід. Вимоги до розробки,
валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів (EN ІSO 25424:2011, ІDT).
ДСТУ EN ISO 11607-1:2015
Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних
бар`єрних і пакувальних систем.
ДСТУ EN ISO 11607-2:2015
Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 2. Валідаційні вимоги.
ДСТУ EN 1040:2004
Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні. Основна бактерицидна активність. Частина 1. Метод
випробування та вимоги (стадія 1) (EN 1040:1997, ІDT).
ДСТУ EN 1275:2004
Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні. Основна фунгіцидна активність. Метод випробування та
вимоги (стадія 1) (EN 1275:1997, ІDT).
ДСТУ EN 1499:2018
Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Гігієнічне оброблення рук миттям. Метод випробування
та вимоги (етап 2/крок 2).
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ДСТУ ISO 14698-2:2009

88.

ДСТУ EN 7748:2015

Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Гігієнічне оброблення рук протиранням. Метод
випробування та вимоги (етап 2/крок 2).
Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні. Кількісне визначення фунгіцидної активності суспензії
хімічних дезінфекційних засобів стосовно медичних інструментів. Метод випробування та вимоги
(стадія 2, етап 1) (EN 13624:2003, ІDT).
Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання
бактерицидної активності в медицині. Метод випробування та вимоги (стадія 2, етап 1).
Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні. Кількісне визначення мікобактерицидної активності
суспензії хімічних дезінфекційних засобів стосовно медичних інструментів. Метод випробування та
вимоги (стадія 2, етап 1) (EN 14348:2005, ІDT).
Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний підвісний тест для оцінювання віруцидної
активності в медичній галузі. Метод випробування та вимоги (етап 2/крок 1).
Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні. Кількісне визначення бактерицидної активності з
використанням носія стосовно стосовно інструментів медичної призначеності. Метод випробування та
вимоги (стадія 2, етап 2) (EN 14561:2006, ІDT).
Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний метод з використанням бацилоносія для
оцінювання фунгіцидної та основної дріжджової активності хімічних дезінфікувальних засобів,
застосовуваних для медичних інструментів. Метод випробування та вимоги (стадія 2, етап 2).
Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний метод з використанням бацилоносія для
оцінювання мікобактерицидної або туберкулоцидної активності хімічних дезінфікувальних засобів,
застосовуваних для медичних інструментів. Метод випробування та вимоги (стадія , етап 2).
Чисті приміщення та пов’язані з ним контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти
повітря (ISO 14698-2:2003, IDT).
Чисті приміщення та пов’язані з ним контрольовані середовища. Частина 2. Вимоги до контролювання
й моніторингу для підтвердження відповідності ДСТУ ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000, IDT).
Чисті приміщення і пов’язані з ним контрольовані середовища. Частина 4. Проектування, будівництво
та введення в експлуатацію (ISO 14644-4:2001, IDT).
Чисті приміщення та пов’язані з ним контрольовані середовища. Частина 5. Експлуатація (ISO 146445:2004, IDT).
Якість повітря. Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Контролювання
біозабруднень. Частина 1. Загальні принципи та методи (ISO 14698-1:2003, IDT).
Приміщення чисті та пов’язані з ним контрольовані середовища. Контролювання рівня біологічної
забрудненості. Частина 2. Оцінювання та інтерпретація даних щодо біологічної забрудненості (ISO
14644-1:1999, IDT).
Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги.
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№ 267 від 30.09.1994
№ 294-ДСП від 27.04.1987

Назва документу:
Закони України
Про захист тварин від жорстокого поводження
Постанови Кабінету Міністрів України
Правила санітарної охорони території України
Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД
Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших
осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов’язків
Про оплату праці та виплати по службових відрядженням працівникам, що направляються для
ліквідації вогнищ холери
Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов’язковим профілактичним, медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі
особистих медичних книжок
Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями
Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю
Накази МОЗ України та чинні накази МОЗ СРСР
Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних
хвороб людини і носійства збудників цих хвороб
Про надання позачергових повідомлень Міністерству охорони здоров’я України
Про затвердження Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у
наданні дозволу на імміграцію в Україну
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів
Про затвердження Інструкції про порядок витрачання бюджетних асигнувань на заходи боротьби
з епідеміями, оплату праці й відряджень медичних та інших працівників, які направлені на
боротьбу з епідеміями
Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи
Про удосконалення протихолерних заходів в Україні
Про оптимізацію протиепідемічних заходів при виявленні захворювань, які викликані холерними
та іншими патогенними вібріонами
Про надзвичайну ситуацію з чуми та необхідні протиепідемічні заходи
О проведении мероприятий в случае возникновения карантинных заболеваний и контагиозных
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36

№ 250 від 21.05.2007

37

№ 597 від 06.09.2006

38

№ 233 від 29.07.1996

39

№ 624 від 13.09.2006

40

№ 45 від 06.02.2002

вирусных геморрагических лихорадок
Про удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля
Про удосконалення лабораторної діагностики рикетсіозів
Про заходи щодо профілактики та виявлення захворювань на гарячку Ку
Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні
Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз
Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувальнопрофілактичних закладах, в місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на
туберкульоз
Про затвердження змін до Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувальнопрофілактичних закладах, в місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на
туберкульоз
Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної
порожнини певних категорій населення України
Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної ( спеціалізованої)
та третинної ( високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз", затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2012 року № 1091
Про затвердження протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз
Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та
пункти збору мокротиння
Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції
Про оптимізацію та уніфікацію проведення протитуберкульозних заходів в умовах недостатнього
їх фінансування
Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні
захворювання легенів
Про затвердження клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на поєднані
захворювання - туберкульоз та ВІЛ-інфекцію
Про затвердження методичних рекомендацій «Організація, проведення епідеміологічного нагляду
та дезінфекційних заходів у протитуберкульозних закладах і вогнищах туберкульозу»
Про затвердження методичних рекомендацій «Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛінфікованих та хворих на СНІД»
Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз
Про затвердження щоквартальної Форми звітності № 33 - коротка „Звіт про хворих на
туберкульоз" та Інструкції щодо її заповнення
Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції
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№ 112/139 від 25.03.2002

42
43
44
45
46
47
48
49

№ 314 від 09.07.2003
№ 342 від 23.07.2003
№ 205 від 15.04.2004
№ 566 від 25.08.1987
№ 490/59 від 10.12.2001
№ 352 від 31.05.1983
№ 1152 від 13.11.1979
№ 120 від 25.05.2000

50

№ 344 від 15.12.2000

51

№ 770 від 24.10.2014

52

№ 37/5 від 01.02.2001

53

№ 955 від 05.11.2013

54

№ 196 від 24.05.2001

55

№ 429 від 27.11.2002

56

№ 321 від 21.08.2002

57

№ 113 від 12.03.2007

58

№ 26 від 24.01.2008 року

59

ДСанПіН 9.9.5-153-2008

60

№ 431від 30.08.2005р.

61

N 463 від 08.08.2007

62
63

ДСП 9.9.5.035 – 99
ДСП 9.9.5.–080-2002

Про затвердження форми первинного обліку № 089/0 повідомлення про хворого з уперше в житті
встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву” та Інструкції щодо її
заповнення
Про заходи з профілактики захворювань на сибірку
Про заходи щодо профілактики захворювань на туляремію
Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ
Об усовершенствовании эпидемиологического надзора за зоонозами
Про заходи щодо профілактики захворювань на бруцельоз
По профілактиці лептоспірозу в Україні
О профилактике заболеваемости людей лептоспирозом
Про вдосконалення медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД
Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги
хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД
Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу,
спричинену вірусом Ебола"
Про посилення заходів щодо забезпечення інфекційної безпеки донорської крові в Україні
Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при
виконанні професійних обов'язків
Про невідкладні заходи попередження розповсюдження та ліквідації пріонних інфекцій
Про впровадження в практику установ та закладів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних
установ методичних вказівок з епідеміологічного нагляду за пріонними інфекціями
Про затвердження інструкції з лабораторної діагностики сибірки у людей, в сировині
тваринницького походження та об’єктах довкілля
Про затвердження Методичних вказівок планування заходів щодо попередження занесення і
поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб
Про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при
дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти І-ІУ груп патогенності
молекулярно-генетичними методами»
Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні
агенти І-ІУ груп патогенності молекулярно-генетичними методами
Про вдосконалення заходів з профілактики кліщового вірусного енцефаліту в Україні
Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологія, лабораторна діагностика та
профілактика легіонельозу
Безпека роботи з мікроорганізмами І – ІІ груп патогенності
Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного

профілю
64.

№205 від 15.04.2004

65.

30.08.1999

66.

№16 від 12.05.03 р.

67.

9.9.5.101-2003

Організація роботи лабораторії при дослідженні біоматеріалу методом полімеразної
ланцюгової реакції” – Київ, 2007 р.

68
69

Методичні вказівки МОЗ України
Методические рекомендации по усовершенствованию организации и оказания антирабической
помощи населению
Тимчасова інструктивно-методична вказівка з діагностики, лікування і профілактики марсельської
гарячки
Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого (трупа) або підозри на
зараження карантинними інфекціями, контагіозними вірусними геморагічними гарячками та
іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології
Застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення збудників інфекційних захворювань
людини” – Київ, (затверджені МОЗ України).

№662 від 30 .07.2013

70

9.3.1-106-2004

71

15.2-5.3-004:2007

72

№ 431від 30.08.2005р.

73

№359від 07.05.2013р.

74

МВ 9.1.1.098-02

75

35.13/88.13

76

Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної
ланцюгової реакції
Методичні рекомендації з епідеміології, клініки, лабораторної діагностики та профілактики
захворювань, що викликані холерними вібріонами не О1 групи». МР (Наказ МОЗ України від
07.04.04 р. №185).
Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного
контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та
суднах.
Методичні рекомендації з лабораторної діагностики кліщового вірусного енцефаліту
Епідеміологія, клініка, лабораторна діагностика та профілактика гранулоцитарного анаплазмозу
людини
Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу. (МОЗ України 11.12.2002 р.)
Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних Yersinia enterocolitica та Yersinia
pseudotuberculosis (Київ, Знання України, 2013)
Інструкції
Положение о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересылки культур бактерий,
вирусов, риккетсий, грибов, простейших, микоплазм, бактерийных токсинов, ядов биологического
происхождения. (г.Москва, 1979 г.)

5. Профілактика неінфекційних захворювань та організація санітарно-гігієнічних досліджень
№
п/п

Номер
документу:

Назва документу:

1

№222 від 23.07.1996

2

№30
23.02.2000

3

№280 від 23.07.2002

4
5
6
7
8
9
10

12

13
14
15

від

№256 від 03.05.2006
№548 від 19.07.2012
№ 368 від 13.05.2013
№695 від 06.08.2013
№ 696 від 06.08.2013
№1114 від
19.12.2013
№55 від 02.02.2016

№234
24.03.2016

від

№
239
від
01.08.1996
№ 172 від
19.06.1996
239-96
(ДНАОП 0.
03-3.30-96)

Накази МОЗ України
Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок (зі змінами щодо втрати
чинності додатку 1)
Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої
зони і атмосферному повітрі населених місць: Список №4 Гранично допустимі концентрації (ГДК)
шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих
речовин у повітрі робочої зони; Список № 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК)
в атмосферному повітрнаселених місць; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих
речовин ватмосферному повітрі населених місць
Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,
виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до
поширення інфекційних хвороб
Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у
продуктах харчування та питній воді»
Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів
Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих
забруднюючих речовин у харчових продуктах
Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці
Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих
показників їх якості
Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок
Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів зі
змінами
Санітарні регламенти
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (Зареєстровано: Мін'юст України
вiд 14.04. 2016 р. за № 563/28693)
Державні санітарні норми та правила
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (із
змінами внесеними Наказом МОЗ № 1477 від 27.11.2017
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України вiд 24.07.1996 № 378/1403)
Державні санітарні норми і правила захист у населення від впливу електромагнітних випромінювань
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.08.1996 за № 488/1513) із змінами - наказ МОЗ від
13.12.2006 № 828 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.12.2006 за № 1315/13189)
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222-96

17

2.2.4-003-98

18

3.3.2-007-98

19

4.4.4.011-98

20

5.5.6.012-98

21

2.2.2.022-99

22

5.5.5.23-99

23

2.2.9.027-99

24

2.2.2.028-99

25

4.4.030-99

26
27
28
29

3.3.6.037-99
3.3.6.039-99
3.3.2.041-99
3.3.6.042-99

30

5.5.3.052-99

31
32
33

4.4.4.065-2000
3.3.1.066-2000
4.4.4.070-2000
8.8.1.2.3.4-0002001

34
35

5.5.2.008-2001

36
37

4.4.4.089-2002
4.4.4.090-2002

Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України вiд 16.12.1996 за № 715/1740) із змінами - наказ МОЗ №218 від 23.07.1998
Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного
водопостачання
Державні санiтарнi правила i норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електроннообчислювальних машин (ДНАОП 0.03-3.18-88)
Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств (зі змінами: постанова головного
державного санітарного лікаря України від 23.01.2006 р. №2)
Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей
Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів. Зі змінами: Постанова Головного
державного санітарного лікаря №2 від 23.01.2006 р.
Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні
санітарні правила і норми
Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні
санітарні правила та норми
Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги щодооблаштування і утримання кладовищ в
населених пунктах України"
Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від
забруднення нітрозамінами (Додаток N 2 ДСанПіН 4.4.2.030- 99 замінений на ДГПіН "Регламент
максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин ухарчових продуктах")
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
Державні санітарні правила і норми "Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання,
утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей"
Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод
Державні санітарні правила обладнання та утримання підприємств шкіряного виробництва
Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів
Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині,
харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті
Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
процесу
Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію
Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії
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3.3.6-096-2002
6.6.1.079/211.3.9 001-02
№54
від
02.02.2005

41

4.4.3-134-2006

42

5.5.6-138-2007

43

6.6.3-150-2007

44

№
294
04.06.2007

від

45

4.4.4.-152-2008

46

5.5.6-167-2010

47

2.2.4-171-10

48
49
50

№
145
17.03.2011

від

3.3.1-176-2011
№
55
26.01.2012

51

2.3-178-2012

52

3.5-179-2012

від

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України від 13.03.2003 за № 203/7524)
Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з
металобрухтом
Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (зареєстровано в Мін'юсті України
вiд 20.05.2005 № 552/10832)
Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні
вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 05.12.2006 за № 1266/13140)
Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей "(зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
30.01.2007 за № 77/13344, Наказ МОЗ від 18.01.2007 №13)
Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення
рентгенологічних процедур (зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 7 листопада 2007 р. за
N
1256/14523)
Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських
кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»
Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за № 1411/14678)
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 України
27.01.2010 р. за № 93/17388, Наказ МОЗ від 15.12.2009 №947)
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)
Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за № 457/19195)
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 «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних
центрів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2012 р. за №248/20561 )
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)
Державні санітарні правила і норми "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і
азбестовмісних матеріалів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.10.2012 за № 1776/22088,
Наказ МОЗ від 01.10.2012 №762 зі змінами)

53

4.2-180-2012

54

8.2.1-181-2012

55

3.3-182-2012

56

2.3-183-2013

57

2.3-185-2013

58
59

60
61
62
63

№
325
від
08.06.2015
№ 51/151 від
16.02.2017
НРБУ-97.МОЗ
України, 1997
6.6.1-120-2005
6.6.1.1-1302006
6.6.1-159-2008

64

2.2.6.-184-2013

65

від 03.03.2015

66
67
68
69

від 23.04.2015
від 17.07.2015
від 17.07.2015
№1073
від

Державні санітарні правила і норми "Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та
продовольчої сировини" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.01. 2013 за № 88/22620, Наказ
МОЗ від 29.12.2012 №1140 зі змінами)
Державні санітарні правила і норми "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 09.01.2013 за № 87/22619 )
Державні санітарні правила і норми "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні
гігієнічні вимоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.01.2013 за № 86/22618 )
Державні санітарні правила і норми "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що
надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
08.04. 2013за № 570/23102)
Державні 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 навчально-реабілітаційних центрів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.03.
2013 за № 410/22942)
Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 р. за№ 959/27404)
Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині
(Наказ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ та МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ )
Гігієнічні нормативи
Державні гігієнічні нормативи Ноpми pадiацiйної безпеки України
Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs137 та Sr90 у деревині та продукції з деревини
Державні гігієнічні нормативи “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у продуктах
харчування та питній воді”
Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у лікарській сировині (субстанції),
що використовується для виготовлення лікарських засобів
Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених
місць (затверджені Наказом МОЗ України №30 від 23.02.2000 р.)
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених
місць
Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників у повітрі робочої зони
Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони
Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і

03.09.2017

70

№
298/227
від17.04.2006

71

№882/715
03.12.2008

72

4808:2007

73
74
75

12.1.012-2008
7525:2014
7872:2015

76

№16
21.02.2017

від

від

енергії (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 р. за № 1206/31074)
Інструкції
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Зареєстровано:Мін'юст
України від 05.05.2006 за № 523/12397). Із змінами: наказ Міністерства освіти інауки, молоді та спорту
України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 р. N202/165
Інструкція про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства охорони здоров'я України щодо
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними хворобами, отруєннями
людей та іншими медико-санітарними наслідками (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого
2009 р. за N 147/16163 )
ДСТУ
Джерела централізованого питного водопостачання «Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правил
вибирання»
Вібраційна безпека
Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості.
Деградація ґрунтів «Оцінювання хімічної та фізичної деградації ґрунтів»
Інші
Окреме доручення заступника Міністра з питань Європейської інтеграції МОЗ « Щодо заходу стосовно
попередження і виникнення водно – нітратної метгемоглобінемії у дітей» п. 38
ГОСТи

77
78
79
80

23337-78
12.1.003-83
20444-85
12.1.050-86

Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
ССТБ. Шум. Общие требования безопасности
Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
Методы измерения шума на рабочих местах

81
82
83
84
85
86
87
88

В. 2.2-3-97
В. 2.2-9-99
В. 2.2-10-2001
В. 2.2-15-2005
В.2.2-28:2010
В. 1.1-31-2013
В. 2.2-4-2018
Б.2.2-12:2018

Будинки і споруди. Навчальні заклади
Громадські будинки і споруди. Основні положення
Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я
Будинки і споруди. Основні положення
Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
Захист територій, будинків і споруд від шуму
Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
Планування і забудова територій

ДБНи

6. Лабораторна діагностика інфекційних захворювань мікробного походження

№
п/п

Номер документу:

1

IDF 73А:2003

2

IDF 93А:2003

3

IDF 122С:2003

4
5
6
7
8
9
10

724:2006
878-93
1009:2005
1052:2005
1055:2006
2407:2005
2661:2010
2717:2006

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2900:2006
2903:2005
3031-95 (ГОСТ 30279-95)
3032-95 (ГОСТ 30280-95)
3033-95 (ГОСТ 30281-95)
3034-95 (ГОСТ 30282-95)
3438-96 (ГОСТ 30468-97)
3662-97
3696-98 (ГОСТ 30561-98)
3781 : 2014
3845-99
3888-99
4033-2001

Назва документу:
ДСТУ
Молоко і молочні продукти. Підраховування кількості коліформ. Метод підраховування
колоній і метод визначання найімовірнішого числа (НІЧ) за температури 300С (IDF 73А:1985,
IDT)
Молоко і молочні продукти. Визначання Salmonella (IDF 93А:1985, IDT)
Молоко і молочні продукти. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування (IDF
73А:1985, IDT)
Хрін столовий. Загальні технічні умови
Води мінеральні питні. Технічні умови
Цукор ванільний. Технічні умови
Гірчиця харчова. Загальні технічні умови
Крупи, що швидко розварюються. Технічні умови
Суміші з борошна для млинців і оладок. Загальні технічні умови
Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови
Концентрати харчові. Суміші пряноароматичні для перших і других обідніх страв. Загальні
технічні умови
Концентрати харчові. Напівфабрикати виробів з борошна. Загальні технічні умови
Концентрати харчові. Сніданки сухі. Загальні технічні умови
Шампуни и пеномоющие средства. Микробное загрязнение. Метод выявления
Staphylococcusaureus
Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод обліку вмісту дріжджів і
виявлення Сandidaalbicans
Шампуні
та
піномийні
засоби.
Мікробне
забруднення.
Метод
виявлення
Pseudomonasaeruginosa
Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Escherichiacoli
Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненності мікроорганізмами
Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі
Меляса бурякова. Технічні умови
Печиво. Загальні технічні умови
Барвники натуральні харчові. Технічні умови
Пиво. Загальні технічні умови
Вафлі. Загальні технічні умови

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

4052:2017
4069-2002
4135:2014
4228:2003
4273:2015
4274:2003
4286:2004
4323:2004
4326:2016
4330:2004
4333:2004
4334:2004
4343:2004
4378:2005
4379:2005
4380:2005
4391:2005
4391:2017
4395:2005
4399:2005
4417:2005
4418:2005
4421:2005
4427:2005
4430:2005
4432:2005
4433:2005
4435:2005
4436:2005
4437:2005
4440:2005
4443:2005
4445:2005
4450:2005

Крекер. Загальні технічні умови
Напої безалкогольні. Загальні технічні умови
Цукерки. Загальні технічні умови
Драже. Загальні технічні умови
Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови
Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови
Крохмаль картопляний. Технічні умови
Цукор. Методи визначання мікробіологічних показників
Ірис. Загальні технічні умови
Маргарини м'які. Загальні технічні умови
Мармелад. Загальні технічні умови
Ковбаси кров'яні. Технічні умови
Йогурти. Загальні технічні умови
Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови
Філе рибне заморожене. Технічні умови
Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови
Какао-порошок. Загальні технічні умови
Сири м'які. Загальні технічні умови
Масло вершкове. Технічні умови
Кефір. Технічні умови
Сметана. Технічні умови
Сири тверді (український асортимент). Технічні умови. (CODEXSTANC-1-1966-C-35-1978 NEQ)
Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені. Загальні технічні умови
Сальтисони. Технічні умови
Паштети м'ясні. Технічні умови
Ковбаси смажені. Технічні умови
Ковбаси напівкопчені. Технічні умови
Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні. Загальні технічні умови
Напівфабрикати м'ясні та м'ясорослинні посічені. Технічні умови
Креветки морожені. Технічні умови
Консерви із м'яса птиці та субпродуктів. Технічні умови
Спреди та суміші жирові. Загальні технічні умови
Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Технічні умови

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

4451:2005
4453:2005
4460:2005
4465:2005
4487:2015
4492:2005
4503:2005
4504:2005
4505:2005
4529:2006
4530:2006
4531:2006
4539:2006
4540:2006
4541:2006
4542:2006
4543:2006
4552:2006
4554:2006
4558:2006
4561:2006
4565:2006
4583:2006
4585:2006
4587:2006

83

4589:2006

84

4590:2006

85
86
87
88
89

4591:2006
4592:2006
4607:2006
4608:2006
4618:2006

Консерви м'ясні шинкові. Технічні умови
Сардини солоні. Технічні умови
Рулети бісквітні. Загальні технічні умови
Маргарин. Загальні технічні умови
Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови
Олія соняшникова. Технічні умови
Вироби сиркові. Загальні технічні умов
Ядра бобів арахісу. Загальні технічні умови
Кекси. Загальні технічні умови
Ковбаси варені з м'яса птиці та м'яса кролів. Загальні технічні умови
Ковбаси напівкопчені з м'яса птиці. Загальні технічні умови
Вироби з м'яса птиці варені, копчено-варені. Загальні технічні умови
Простокваша. Технічні умови
Напої ацидофільні. Технічні умови
Продукти молочні для дитячого харчування. Вершки стерилізовані для дітей. Технічні умови
Какаовела молота. Технічні умови
Борошно соєве харчове. Технічні умови
Сироватка молочна суха. Технічні умови
Сир кисломолочний. Технічні умови
Сир пошехонський. Технічні умови
Соуси салатні. Технічні умови
Ряжанка та варенець. Технічні умови
Хліб із житнього та суміші житнього і пшенічного і пшенічного борошна. Загальні технічні умови
Вироби хлібобулочні здобні. Загальні технічні умови
Вироби булочні. Загальні технічні умови
Напівфабрикати м'ясні натуральні від комплексного ділення яловичини за кулінарним
призначенням. Технічні умови
Напівфабрикати м'ясні натуральні від комплексного ділення свинини за кулінарним призначенням.
Технічні умови
Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови
Масло вершкове з наповнювачами. Технічні умови
Консерви м'ясорослинні. Каші з м'ясом. Загальні технічні умови
Чіпси і снеки картопляні. Загальні технічні умови
Східні солодощі борошняні. Загальні технічні умови
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Вафлі листові та фігурні (напівфабрикат). Загальні технічні умови
Цукор білий. Технічні умови
Концентрати харчові. Сніданки сухі. Пластівці круп'яні. Загальні технічні умови
Сири плавлені. Загальні технічні умови
Яйця перепелині харчові та інкубаційні. Технічні умови
Ядро кунжуту смажене. Технічні умови
Продукти зі свинини варені, копчено-варені, копчено-запечені, запечені, смажені, сирокопчені.
Загальні технічні умови
Сири напівтверді. Загальні технічні умови
Продукти з яловичини та свинини варені, копчено-варені. Загальні технічні умови
Продукти з яловичини, баранини варені, копчено-варені, сирокопчені. Загальні технічні умови
Східні солодощі типу м'яких цукерок. Загальні технічні умови
Продукти молочні. Продукт згущений з олією та цукром. Технічні умови
Вироби парфумерні рідинні. Загальні технічні умови
Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови
Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет,лід. Загальні технічні умови
Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови
Риба, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Методи відбирання і готування проб для
мікробіологічного аналізування. Оцінювання результатів аналізування за трикласною системою
Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості
води і правила вибирання
Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови
Ядро соняшникового насіння. Технічні умови
Риба заморожена. Технічні умови
Риба та рибні продукти. Метод бактеріоскопічного оцінювання
Варення. Загальні технічні умови
Джеми. Загальні технічні умови
Напівфабрикати овочеві пюреподібні швидкозаморожені. Технічні умови
Консерви-напівфабрикати для ресторанного господарства. Технічні умови
Яйця курячі харчові. Технічні умови
Напівфабрикати із сиру кисломолочного. Загальні технічні умови
Консерви. Готування розчинів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у
мікробіологічному аналізуванні
Сири тверді. Загальні технічні умови
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Риба солена.Технічні умови
Напівфабрикати з м'ясом у тістовій оболонці заморожені. Загальні технічні умови
М'ясо. Яловичина та телятина в тушах, півтушах і четвертинах. Технічні умови
Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних токсинів і Clostridiumbotulinum
Консерви молочні. Вершки згущені з цукром і наповнювачами. Технічні умови
Напівфабрикати концентровані. Наповнювачі з фруктів та овочів. Загальні технічні умови
Мікробіологія харчового ланцюга Горизонтальний метод для виявлення, перерахування та
серотипування Sallmonella . Ч 1 Виявлення Sallmonella spp.
Консерви м'ясо-рослинні та кров'яні. Загальні технічні умови
Консерви м'ясні субпродуктові. Загальні технічні умови
Консерви м'ясні. Паштети печінкові. Загальні технічні умови
Консерви із м'яса птиці фаршеві. Загальні технічні умови
Бринза. Загальні технічні умови
Консерви молочні. Молоко згущене з цукром та кавою. Загальні технічні умови
Методика підраховування кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів, дріжджів і плісеневих грибів за допомогою пластин
Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов Proteus, Моrganеllа, Providencia
Мікробіологія. Загальна настанова щодо підрахунку пуредбачуваної Escherichiacoli. Метод
наймовірнішого числа
Молоко, молочні продукти та закваски. Метод визначання кількості біфідобактерій
Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання
Вершки питні. Технічні умови
Напівфабрикат кондитерський. Сухі суміші для "гарячого шоколаду". Загальні технічні умови
Якість води. Визначання і підраховування кишкових ентерококів.
Частина 1. Мінітюрований метод для поверхневих і стічних вод (метод наймовірнішого числа) (ISO
7899-1:1998, IDT)
Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізівПродукти харчові. Методи
визначання молочнокислих бактерій
Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacillus cereus
Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативноанаеробних мікроорганізмів
Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів
Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів
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Продукти харчові. Метод виявлення та визначання кількості ентерококів
Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів
М'ясо та м'ясні продукти. Організація та методи мікробіологічних досліджень
Якість води. Визначання і підраховування бактерій Escherichiacoli і колі-форм у поверхневих і
стічних водах. Частина 3. Мінітюрований метод інокулювання (висіву) в рідкому середовищі
(метод наймовірнішого числа). (ISO 9308-3:1998, IDT)
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування, вироблення, зберігання,
випробування культуральних середовищ
Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги.
(ISO 11138-1:1994, IDT)
Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні ндикатори. Частина 2. Біологічні
індикатори для стерилізації оксидом етилену. (ISO 11138-2:1994, IDT)
Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні ндикатори
Частина 3. Біологічні індикатори для стерилізації вологим теплом.(ISO 11138-3:1995, IDT)
Стерилізація виробів медичної призначеності. Хімічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги.
(ISO 11140-1:1995, IDT)
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та
підрахування Listeriamonocytogenes. Частина 1. Метод виявляння
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та
підрахування Listeriamonocytogenes. Частина 2. Метод підрахування.(ISO11290-2:1998, IDT)
Якість води. Виявляння та підрахування Legionella. (ISO 11731:1998, IDT)
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення
Sallmonella.(EN 12824:1997, IDT)
М'ясо та м'ясні прдукти, Метод визначення кількості колоній дріжджів і пліснявих грибів
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Протокол валідації альтернативних
методів.(ІSO 16140:2003, IDT)
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування βглюкуронідазапозитивних Escherichia coli. Частина 2. Техніка підрахування колоній за теператури
44°С з використанням 5-бромо-4-хлоро- 3-індоліл ß-D-глюкуроніду
Мікробіологія харчових продуктів i кормів для тварин. Мікробіологічний аналіз із використанням
відбитків i змивів з поверхонь
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод визначання малої
кількості ймовірної Bacillus cereus. Метод підраховування та виявляння найімовірнішої кількості
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Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к
микробиологическим исследованиям
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества
бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов Escherichia, Citrobacter,
Enterobacter, Klebsiella, Serratia)
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления сальмонелл
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения
Staphylococcusaureus
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества
листерелл
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества
сульфитредуцирующих клостридий
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления бактерий родаPROTEUS
Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcusaureus
Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcusaureus
Общественное питание.Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические
условия
Метод определения промышленной стерильности
Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных
палочек (колиформных бактерий)
Соки фруктові та ягідні з м'якоттю й цукром для лікувально-профілактичного харчування.Технічні
умови (ГОСТ 30708-2001, IDT)
Продукти безалкогольної промисловості.Методи мікробіологічного аналізу.(ГОСТ 30712-2001,
IDT)
Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бактерій виду Escherichiacoli (ГОСТ
30726-2001, IDT)
Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и
состояния внутренней поверхности металлической тары
Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных
животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб
Изделия колбасные и продукты из мяса.Методы бактериологического анализа
Консервы кисломолочные сухие. Технические условия
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№1326-88
№1508-79
№1825-84

1

№ 192 від 03.08.1999

2

№ 160 від 11.07.2000

3

№ 169 від 15.04.2005

4

№ 170 від 15.04.2005

5

№ 234 від 10.05.2007

6

№ 181 від 04.04.2008

7

№ 236 від 04.04.2008

Продукты пищевые. Метод определения CLOSTRIDIUMPERFRINGENS
Продукты пищевые. Метод определения молочнокислых микроорганизмов
Желатин. Технические условия
Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа
Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
Молоко. Методы определения ингибирующих веществ
Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных
бактерий
Сахар-песок рафинированный. Методы микробиологического анализа
Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического
анализа
Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий семейства
ENTEROBACTERIACEAE
Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих
клостридий
Охрана природы.Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
РСТ УССР
Сливкизаготовляемые. Технические условия
Вареники мороженые
Колбасы ливерные, паштеты, зельцы, студни
Накази МОЗ України
Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні
Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарноепідеміологічних закладах
Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики кашлюку та
паракашлюку
Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової
інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів
Про затвердження Інструкції з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі
інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
Про затвердження Методичних рекомендацій "Епідеміологічний нагляд за інфекціями
області хірургічного втручання та їх профілактика"
Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій,

спричинених мікроорганізмам, резистентними до дії антимікробних препаратів
8

№ 275 від15.05.2006

9

№ 234 від 10.05.2007

10

№ 236від 04.04.2012

11
12

№9.9.5.035-99
№4.4.5.078-2001

13

№9.9.5.-080-02

14

10.10.1.7-067-2000

15

Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів

Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі інфекційного контролю в
акушерських стаціонарах
Інструкція щодо організації контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних
інфекцій, спричинених мікроорганізмам, резистентними до дії антимікробних препаратів
Державні санітарні правила
Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності
Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування
Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях)
мікробіологічного профілю
Інструкції

І 4.4.4.077-2001

16

І 4.4.10.2.2.091-2002

17

№ 164 від 05.07.1999

18

№ 236 від 04.04.1999

19

№ 1135-73

20

№
04-23/1
02.02.1981

21

№ 4074-86

22

ИК 10-04-06-140-87

23

№ 15-6/23

24

Ін № 192 від 03.08.1999

від

Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфамідних речовин у молоці та молочних продуктах
за допомогою дельвотесту
Інструкція про порядок санітарно- технічного контролю консервів на виробничих підприємствах,
оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування
Інструкція по санітарно-мікробіологічному контролю виробництва маргарину та майонезу
Інструкція
"Контроль стерильності консервованої крові, ії компонентів, препаратів,
консервованого кісткового мозку, плазмозамінюючих розчинів, умов їх заготівлі"
Інструкція щодо організації контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних
інфекцій, спричинених мікроорганізмам, резистентними до дії антимікробних препаратів
Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в
учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях
Инструкция по выявлению, учету и наблюдению за носителями бактерий брюшного тифа и
паратифов
Инструкция по организации и проведению лабораторного контроля окружающей среды и
материала от людей с целью осуществления профилактических и противоэпидемических
мероприятий по борьбе с ешерихиозами
Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного
производства
Инструкция по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза
Інструкція з бактеріологічної діагностики дифтерійної інфекції

25

4.4.2.094-2002

26

2874-83

27

169 від 15.04.2005

28

170 від 15.04.2005

29
30

10.2.1-113-2005
№ 425 від 24.05.2013

31

№ 15-14/344 06.08.2002

32

1.1.5.-112-2004

33

10.10.2.2-119-2005

34

559 від11.08.2006

35

9.9.5-128-2006

36

9.9.5-143-2007

37

15.2-5.3-001:2006

38

15.2-5.3-004:2006

39

№15-6/9-90

40

№ 15/6-5 1991

41

1992

42

1992

43

1995

Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту мікроорганізмів в хлібі та хлібо-булочних виробах
Методичні вказівки
Методические указания по применению норм расхода диагностических питательных сред при
проведении бактериологических исследований
Методичні вказівки з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюку
Методичні вказівки з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції та гнійних
бактеріальних менінгітів
Методичні вказівки"Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води"
Про затвердження методичних вказівок "Методи виділення та ідентифікації сальмонел"
Методичні вказівки по кількісному визначенню стрептоміцину і дигідрострептоміцину у зразках
м'яса, молока та меду за допомогою тест-системи Рідаскрин Стрептоміцин ( RIDASCREEN ®
STREPTOMYCIN)(виробництво фірми Ар-біщфарм, Німеччина)
Методичні вказівки "Медико-біологічні дослідження виробничих штамів мікроорганізмів і
токсиколого-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, визначення їх безпеки та обгрунтування
гігієнічних нормативів і регламентів"
Методичні вказівки з методів контролю "Визначення кількості біфідобактерій у кисломолочних
продуктах"
Методичні вказівки "Організація контролю і методи виявлення бактерій Listeriamonocytogenes у
харчових продуктах та продовольчій сировині"
Методичні вказівки "Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які
контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)"
Методичні вказівки "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів"
Методичні вказівки "Порядок санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби
та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах"
Методичні вказівки "Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарномікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на
підприємствах та суднах"
Методические указания "Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных,
обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды"
Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов
Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю производства кондитерских
изделий с кремом, 1992
Методические рекомендации "Дифференциальная микробиологическая диагностика заболеваний,
вызванных листериями и патогенными коринебактериями", Харьков - 1992
Методические рекомендации "О порядке проведения лабораторных исследований на листериоз в

44

1996

45

1999

46

1999

47

2000

48

№ 329 від 02.07.2004

49

2006

50

2006

51

2006

52

2007

53

10.10.2.1-137-2007

54

10.10.2.1-137-2007

55

10.10.2.1-155-2008

56

№ 181 від 04.04.2008

57

2008

58

№ 798 від 04.04.2008

59

2009

60

№628 від 27.07.2010

61

2013

учреждениях санитарно- эпидемиологической службы при пищевых токсикоинфекциях", Харьков
Методичні рекомендації по вивченню синьогнійної палички (Pseudomonasaeruginosa) в питних
мінеральних водах1996
Методичні рекомендації "Діагностика та лікування дисбактеріозу кишечнику у ревматологічних
хворих", 1999
Уніфікація лабораторних методів дослідження в діагностиці захворювань, що передаються
статевим шляхом, 1999
Методичні рекомендації "Лабораторна діагностика гнійно-запальних захворювань, обумовлених
аспорогенними анаеробними мікрорганізмами", 2000
Методичні рекомендації "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за
показниками безпеки"
Методичні рекомендації "Виділення, ідентифікація, визначення антибіотикочутливості та умови
довгострокового зберігання Haemophilusinfluenzae", 2006
Методичні рекомедації "Мікробіологічна діагностика кандидозної інфекції", 2006
Методические рекомендации "Фенотипическая идентификация недифтерійних бактерий рода
Corynebacterium" Харьков - 2006
Методические рекомендации "Микробиологическая диагностика стрептококковой, энтерококковой
и пептострептококковой инфекций", Харьков - 2007
Методичні рекомендаціїї "Застосування тестових наборів Colilert(R)-18 для санітарнобактеріологічного контролю якості води
Методичні рекомендаціїї "Застосування тестових наборів Colilert(R)-18 для санітарнобактеріологічного контролю якості води"
Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів
діагностичних Quanti-Disc та SimPlate. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації "Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та
їх профілактика"
Методичні рекомендації "Визначення чутливості / стійкості мікроорганізмів до дезінфекуючих
засобів"
Методичні рекомендації "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"
Методичні рекомендації "Методи виділення та ідентифікації грампозитивних каталазонегативних
коків"
Методичні рекомендації "Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клінікоепідеміологічне значення"
Методические рекомендации "Патогенные клостридии. Микробиологическая диагностика
клостридиальных инфекций" 2013

62

№ 49.13/218.13

63
64

№1203-74
1986

65

1988

66

1989

67

№ 548 від 19.07.2012

68

2009

69

2010

70

2012

71
72
73
74

2012
2014
1982
№05.4.1/1670 2000

75

1989

Методичні рекомедації "Таксономія, біологічна характеристика та ідентифікація грибів роду
Candida"
Методические рекомендации по идентификации бактерий рода HAFNIA
Методические рекомендации "Микробиологическая диагностика дисбактериозов" 1986
Методические рекомендации по выделению и идентификации стрептококков серогруппы В от
больных и носителей1988
Методические рекомендации "Лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в
лечебно-профилактических учреждениях" 1989
Інші
Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів
Навчальний посібник "Біологічна характеристика патогенних клостридій та їх індикація та
ідентифікація" 2009
Учебное пособие "Биологическая характеристика и микробиологическая идентификация
неферментирующих грамотрицательных бактерий" Харьков 2010
Навчальний посібник "Таксономія, біологічна характеристика та лабораторна діагностика
представників роду Escherichia". 2012
Навчальний посібник "Стафілокок. Класифікація і лабораторна діагностика". Харьків – 2012
Навчальний посібник "Стрептококи" 2014
Учебное пособие "Кишечные иерсиниозы", Москва – 1982
Інформаційний лист "Бактеріологічний контроль поживних середовищ"
Информационное
письмо
"Эпидемиология,
клиника
и
лабораторная
диагностика
кампилобактериоза" Москва, 1989

7. Лабораторна діагностика захворювань вірусної етіології
№
Номер документу:

Назва документу:

п/п
1

№168 від 23.06.1998

2

№86 від 18.02.2008

3

№341 від 20.05.2014

Накази МОЗ України
Про створення лабораторної мережі з діагностики поліомієліту та гострих в'ялих паралічів
Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного
нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»
Про затвердження Плану заходів щодо підтримки Україною статусу країни, вільної від
поліомієліту

4

№ 596 від 16.09.2015

5

№ 458 від 26.04.2017

6

№ 905від 28.12.2015

7

№284 від 30.05.2007

8

№ 26 від 24.01.2008

9

№233 від 02.04.2014

10

№ 613 від 21.06.2016

11

№631 від 30.12.2003

12

№ 441 від 04.07.2006

13
14

№ 388 від 11.05.2010
№127/27від 21.03.2003

15

№971від 09.11.2010

16

№662від 30.07.2013

17

9.9.5.-080-02

18

ISO21569:2008

19

ISO21571:2008

20

ISO 21570:2008

21

ISO/ІЕС 1702562006

Про запобігання поширенню циркулюючих вакцино споріднених поліовірусів
Про затвердження Заходів щодо підтримки Україною статусу країни вільної від поліомієліту, на
2017-2020 роки
Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних
захворювань, які підлягають реєстрації
Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об´єктів
Про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при
дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV групп патогенності
молекулярно-генетичними методами»
Про затвердження та впровадження медико-технологічної документації зі стандартизації
медичної допомоги при вірусному гепатиті С
Про затвердження та впровадження медико технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при вірусному гепатиті В
Про створення лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи, та епідемічного паротиту
Про затвердження методичних вказівок Організація і проведення імунологічного моніторингу за
інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк
та кір)
Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції
Про удосконалення функціонування системи індикації біологічних патогенних агентів
Про затвердження переліку продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично
модифікованих організмів
Про затвердження методичних рекомендацій «Порядок забору, транспортування та зберігання
матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції»
Державні санітарні правила
Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного
профілю
ДСТУ
Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні
методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти
Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом.
Екстрагування нуклеїнової кислоти
Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні
методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти
3агальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
Методичні вказівки

22

9.9.101-2003

23

2002

24

Методичні вказівки "Застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення збудників
інфекційних захворювань людини"
Методичні рекомендації "Лабораторна діагностика ротавірусної інфекції", Київ-2002
Інші
Протокол проведення ПЛР у реальному часі для визначення грипу А (H1N1) за допомогою
реагентів для ампліфікації Bio -Rad та праймерів Biosearch рекомендований листом головного
лікаря ЦСЕС МОЗ Українивід 23.12.2009 року №04.5/2954

8. Лабораторна діагностика паразитарних захворювань
№ п/п

Номер документу:

1

№190 від 03.03.2010

2

№431 від 31.08.2005

3

№284 від 07.06.2004
№489 від 17.08.2007

4

№2 МВ1.1.2.-081-02 від
28.01.2002

5

1.1.5.045.99 1999

6
7

9.9.5.-080-02

8

15-6/441990 от 03.12.1990
9
10
11
12

2007
22.12.2005
2006
№10.10.2.1.-071-00
від 09.11.2000

Назва документу:
Накази МОЗ України
Про затвердження Примірного табельного технічного оснащення лабораторій закладів
державної санітарно –епідеміологічної служби
Про вдосконалення заходів з профілактики кліщового вірусного енцефаліту в Україні
Про затвердження Порядку віднесення територій до районів масового поширення гнусу та
інших небезпечних комах і кліщів
Про затвердження методичних рекомендацій «Методи виявлення та визначення кліщів, які
зустрічаються у побутовому пилу»
Постанови ГДСЛ України
Нормативи витрати часу наосновні види паразитологічних та ентомологічних досліджень в установах
держсанепідслужби
Державні санітарні правила
Норми витрат етилового спирту на проведення досліджень і технічних операцій
в
лабораторіях санітарно –епідеміологічних станцій
Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях)
мікробіологічного профілю
Санитарные правила по санитарно-гельминтологической экспертизе рыбы и условиям
обеззараживания её от личинок диффилоботриид и описторхисов
Методичні рекомендації
Дирофіляріоз
Лямблиоз. Диагностика, клиника, лечение»
Епідеміологія, лікування та профілактика лямбліозу
Санітарно-паразитологічне дослідження води питної

13
14
15
16
17
18

19
20
21

9.9.2.10.10.2.148-2007
від 17.08.2007
№79 від 03.08.2007

Риба океанічного промислу заморожена ТУ

4379:2005

Філе рибне заморожене ТУ

7369:2013

Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

4808:2007

Джерела централізованого питного водопостачанні. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо
якості води і правила відбирання
ГОСТи

3948-90

Филе рыбное мороженое. Технические условия

7631-85

Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки

17.4.2.01-81
17.4.4.02-84

23

01.11.1991

24

12.01.1990

26

Накази МАПУ
Про затвердження Інструкції з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин
ДСТУ

4378:2005

22

25

Методи виявлення та визначення кліщів, які зустрічаються у побутовому пилу

№ 28-6/30 от 10.11.1983
28.06.1985

27

16.12.1980

28

в ДСТУ4379:2005 є посилання
на методику 1989 року

Охрана почвы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
Охрана почвы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа
Інструкції
Усовершенствованные методы гельминтологических исследований
Организация и проведение мероприятий по диагностике, лечению и профилактике
оппортунистических паразитозов при СПИДе
По
санитарногельминтологической
оценке
рыбы,
зараженной
личинками
дифиллоботриид(возбудителями дифиллоботриозов) и личинками описторхиса (возбудителем
описторхоза) и ее технологической обработке
По организации и проведению санитарно-гельминтологических исследований объектов
внешней среды в зоне Лесостепных районов УССР
По организации и проведению санитарно-протозоологических исследований
Методики
Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции
(мороженная рыба-сырец, рыба охлаждённая и мороженная)

№112-2002 від 16.04.2002

29

№11-99 від 21.12.1998
29.04.03-232 від 26.01.1990

30
31

ISBN92 4 154410 4
1994
НБТ №5061-89
1989
ГСТУ 15-12-93
1993

32
33
34

Інформаційні листи
Лабораторна діагностика пневмоцистозу у хворих на ВІЛ-інфекцію (СНІД) і неспецифічні
захворювання легень
Кишкові кокцидіози та їх профілактика
О лабораторной диагностике малярии
Інші
Основные методы лабораторной диагностики паразитарных болезней
Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и
пищевых продуктов
Оселедці морожені ТУ

9. Епідеміологічний нагляд, профілактика паразитарних захворювань
№п/п

Номер документу:

1

№190 від 23.05.2002

2

№905 від 28.12.2015

3

№171 від 27.04.1990

4

№595 від 16.09.2011

5

№431 від 30.08.2005

6

№ 369 від 13.05.2013

7

№434 від 03.07.2006

Назва документу:
Накази МОЗ України
Про надання позачергових повідомлень Міністерству охорони здоров’я України
Про затвердження критеріїв, за якими,визначаються випадки інфекційних та паразитарних
захворювань, які підлягають реєстрації
Об эпидемиологическом надзоре за малярией
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів
Про вдосконалення заходів з профілактики кліщового вірусного енцефаліту
Про затвердження методичних рекомендацій «Неспецифічна профілактика трансмісивних
природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами»
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Паразитологія»

10. Визначення фізичних параметрів
№п/п

Номер документу:

Назва документу:
Державні санітарні правила та норми

1.
2.
3.
4.

3.3.6.037-99
3.3.6.039-99
3.3.6.042-99
3.3.6.096-2002

5.

№ 239 від 01.08.1996

6.

3.3.2.041-99

7.

12.1.012-2008

8.
9.

12.1.003-83
12.1.050-86

10.

23337-78

11.

20444-85

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Б.2.2-12:2018
В. 2.2-3-97
В. 2.2-4-2018
В. 2.2-9-99
В. 2.2-10-2001
В. 2.2-15-2005
В.2.2-28:2010
В. 1.1-31-2013

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань
Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин
ДСТУ
Вібраційна безпека
ГОСТ
ССТБ. Шум. Общие требования безопасности
Методы измерения шума на рабочих местах
Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных
зданий
Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
ДБН
Планування і забудова територій
Будинки і споруди. Навчальні заклади
Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
Громадські будинки і споруди. Основні положення
Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я
Будинки і споруди. Основні положення
Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
Захист територій, будинків і споруд від шуму

11. Радіологічні дослідження
№п/п

Номер документу:

Назва документу:
Гігієнічні нормативи

1.

6.6.1.1-130-2006

2.

6.6.1-159-2008

3.

НРБУ-97.МОЗ
України, 1997
6.6.1-120-2005

4.

5.

6.
7.

Державні гігієнічні нормативи “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у
продуктах харчування та питній воді”
Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у лікарській сировині
(субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів
Державні гігієнічні нормативи Ноpми pадiацiйної безпеки України

6.6.1.-079/211.3.9 001-02,
МОЗ України, Міністерство
екології та природних ресурсів
України, 2002р
МОЗ України, 2007
6.177-2005-09-02,
МОЗ України, 2005

Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs137 та Sr90 у деревині та продукції з
деревини
Державні санітарні норми та правила
Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні
операцій з металобрухтом
Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації
рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»
Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України

12. Метрологічне забезпечення лабораторних досліджень
№п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Номер документу:

Назва документу:

Закони України
Про метрологію та метрологічну діяльність
Про стандартизацію
Постанови КМУ
Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованої техніки, що підлягають
№ 374 від 04.06.2015
періодичній повірці
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
№ 1747 від 13.10.2016
перебувають в експлуатації, за категоріями
ДСТУ
1.2-2015
Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
ІWА 1:2007
Настанови щодо поліпшення процесів в організаціях охорони здоров'я

№ 1314-VIIвід 05.06.2014
№ 315-VIIвід 05.06.2014

13. Перелік чинних законодавчих та нормативних документів
з питань поводження з прекурсорами
№
п/п
1.

Номер документу:
від 15.02.1995 року № 60/95-ВР
(поточна редакція від
01.08.2003р.

1.

від 03.06.2009р. № 589

2.

від 13.05.2013р. № 333

3.
від 13.04.2011р. № 469

1.

від 29.01.2018р. № 52

Назва документу:
Закони України
“Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”.
Постанови КМ України
“Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”.
“Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”.
“Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для
провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів”.
Накази МВС України
“Про затвердження вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу”.

