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Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на 

об’єктах підвищеного епідемічного ризику 
 

 

Я, головний державний санiтарний лiкар України, Бобильова О. О., враховуючи наявнiсть на ринку України 

сучасних дезiнфекцiйних та миючих засобiв вiтчизняного та закордонного виробництва, зареєстрованих в 

установленому порядку в країнi, встановила, що в дiючих державних санiтарних нормах i правилах 

передбачено застосування обмеженого асортименту дезинфекцiйних та миючих засобiв — в основному 

хлорвмiстких препаратiв (хлорамiн та хлорне вапно). Протягом багаторiчного застосування у ряду 

мiкроорганiзмiв до них виробилась резистентнiсть, що, в свою чергу, потребує застосування пiдвищених 

концентрацiй. Крiм цього робочi розчини вказаних препаратiв нестiйкi, потребують постiйного поновлення 

та контролю за вмiстом активного хлору, викликають подразнення шкiри та слизових оболонок, псують 

поверхнi обладнання та апаратури, викликають корозiю металевих виробiв. 

Враховуючи наведене, з метою здiйснення ефективних дезiнфекцiйних заходiв у вогнищах iнфекцiйних 

захворювань та дотримання належного санiтарно-протиепiдемiчного режиму на об’єктах пiдвищеного 

епiдемiчного ризику — дитячих виховних, навчальних, лiкувально-профiлактичних, оздоровчих закладах, 

пiдприємствах харчової промисловостi, об’єктах громадського харчування, торгiвлi тощо 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. До перегляду дiючих та затвердження нових державних санiтарних норм i правил, в яких є вимоги до 

застосування дезiнфекцiйних та миючих засобiв у вогнищах iнфекцiйних захворювань та на об’єктах 

пiдвищеного епiдемiчного ризику — дитячих виховних, навчальних, лiкувально-профiлактичних, 

оздоровчих закладах, пiдприємствах харчової промисловостi, об’єктах громадського харчування, торгiвлi 

тощо дозволити застосування сучасних не передбачених санiтарними нормами i правило дезiнфекцiйних 

та миючих засобiв, зареєстрованих в Українi в установленому порядку, вiдповiдно до затверджених 

головним державним санiтарним лiкарем України або його заступниками методичних рекомендацiй та 

iнструкцiй щодо сфери та умов їх застосування для дезiнфекцiї та миття обладнання, iнвентарю, 

примiщень, рук персоналу, спецодягу тощо, або вiдомчих iнструкцiй, погоджених з головним державним 

санiтарним лiкарем України або його заступниками. 

2. Головним державним санiтарним лiкарям Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та 

Севастополя, водного, залiзничного, повiтряного транспорту, об’єктiв з особливим режимом роботи 

довести постанову до вiдома установ, органiзацiй та суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi на територiї 

нагляду. 

3. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника головного державного санiтарного 

лiкаря України, начальника Головного санiтарно-епiдемiологiчного управлiння Бережнова С. П. 

Головний державний санiтарний лiкар України 

О. О. Бобильова 

 


