
Додаток 3 

до Акта, складеного за результатами  

проведення планового (позапланового)  

заходу державного нагляду (контролю)  

щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення  

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)  

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства  

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення при здійсненні 

промислової, сільськогосподарської, виробничої діяльності та наданні послуг 

 

№ 

з/п 

Питання щодо 

дотримання 

суб’єктом 

господарювання 

вимог 

законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція 

суб’єкта 

господа-

рювання 

щодо 

негатив-ного 

впливу 

вимоги 

законо-

давства (від 

1 до 4 

балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

 

 

так ні НР** 

 

І. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств та утримання території 

1 Промислове 

підприємство 

(вузол) 

розташоване на 

підвищеній ділянці 

з добрим 

природним 

провітрюванням, з 

підвітряного боку 

відносно 

сельбищної 

території.  

 Промислова зона 

між водним 

об'єктом та 

сельбищною 

територією, а 

також вище за 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци 

перший, 

другий пункту 

5.3  

глави 5  

ДСП 173-96 
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течією ріки по 

відношенню до 

житлового району 

або рекреаційної 

зони не розміщена 

2 
Розміри санітарно-

захисної зони від 

джерел шкідливості 

підприємства до 

житлової забудови  

витримано, розмір 

санітарно-захисної 

зони та санітарних 

розривів від  

сільськогосподарсь

кого підприємства 

(виробничого 

комплексу 

визначено 

відповідно до 

вимог 

законодавства  

Високий  

Середній 

Незначний 
    

Абзац перший 

пункту 5.5  

глави 5 

ДСП 173-96, 

додатки 4, 5  

до ДСП 173-96 

 

 

3 
Територія 

санітарно-захисної 

зони розпланована 

та упорядкована 

Високий  

Середній 

Незначний 
    

Абзац перший 

пункту 5.13 

 глави 5  

ДСП 173-96 

4 
Атмосферне 

повітря в 

населеному пункті, 

на території 

підприємства, 

повітря у 

виробничих та 

інших 

приміщеннях 

тривалого чи 

тимчасового 

перебування людей  

санітарним нормам 

відповідає, 

концентрації та 

рівні шкідливих 

факторів на 

зовнішній межі 

санітарно-захисної 

зони не 

перевищують їх 

гігієнічні 

нормативи 

(граничнодопустим

і концентрації, 

орієнтовні безпечні 

рівні дії визначені у 

Високий 

Середній 

Незначний 

 
   

Стаття 19 ЗУ  

№ 4004-XII, 

списки № 3 та 

№ 4 Наказу 

МОЗ № 30 
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списках № 3 та  

№ 4, затверджених 

наказом МОЗ № 30.    

Підприємством при 

здійсненні 

діяльності 

необхідні заходи 

щодо запобігання 

та усунення причин 

забруднення 

атмосферного 

повітря в 

населеному пункті, 

вживаються 

5 
При розміщенні 

котелень напрям 

домінуючих вітрів 

відносно 

сельбищної зони 

враховано 

Високий 

Середній 

Незначний 
    

Абзац третій 

пункту 

 7.13  

глави 7  

ДСП 173-96 

6 
Викиди в 

атмосферу 

шкідливих 

речовин, на які не 

встановлені 

гігієнічні 

нормативи 

(граничнодопустим

і концентрації, 

орієнтовно 

безпечні рівні 

викидів), не 

здійснюються 

Високий 

Середній 

Незначний 
    

Абзац другий 

пункту 8.6 

глави 8 

ДСП 173-96 

7 
Для  зниження  

рівня  забруднення  

атмосферного  

повітря заходи 

планувального,  

технологічного,  

санітарно-

технічного і 

організаційного 

характеру, а саме: 
регулювання  

викидів  шкідливих  

речовин в 

атмосферу з  

урахуванням 

прогнозу 

несприятливих 

метеорологічних 

умов проводяться 

Високий 

Середній 

Незначний 

 
   

Абзаци 

перший, п'ятий 

пункту 8.9 

глави 8  

ДСП 173-96 
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8 
Технологічне чи 

санітарно-технічне 

обладнання, що 

забезпечує 

вловлювання, 

утилізацію, 

знешкодження 

викидів і відходів 

або повне їх 

виключення 

впроваджено 

Високий 

Середній 

Незначний 
    

Абзац 

четвертий 

пункту 8.9 

глави 8  

ДСП 173-96 

9 
При здійсненні 

діяльності з метою 

відвернення і 

зменшення 

шкідливого впливу 

на здоров'я 

населення шуму 

відповідні 

організаційні, 

господарські, 

технічні, 

технологічні, 

архітектурно-

будівельні та інші 

заходи щодо 

попередження 

утворення та 

зниження шуму до 

рівнів, 

установлених 

санітарними 

нормами проведені. 

Допустимі piвні 

звуку на території 

житлової забудови 

відповідають 

значенням, згідно 

з додатком 1 до 

Санітарних норм, 

затверджених 

наказом МОЗ № 

463 

Високий  

Середній 

Незначний 

 
   

Частини перша 

та друга статті 

24 ЗУ  

№ 4004-XII, 

абзац п’ятий 

пункту 3 

Санітарних 

норм, 

затверджених 

Наказом 

 № 463 

 

10 
Використання 

безвідходних і 

маловідходних 

технологічних 

процесів 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 
    

Абзац третій 

пункту 8.9 

глави 8  

ДСП 173-96 

11 
Токсичні 

промислові відходи 

I,  II,  III класів  

небезпеки 

Високий 

Середній 

Незначний 

 

   

Пункт 8.30 

глави 8 

 ДСП 173-96  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-19?lang=ru#n45
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передаються на 

спеціальні 

полігони,  

рідкі токсичні 

промислові відходи 

перед вивезеннням 

на підприємстві 

обезводнюються  

12 
Тозміри санітарно - 

захисної зони від 

майданчика-

накопичувача 

промвідходів до 

сельбищної 

території  

визначені з 

врахуванням виду, 

агрегатного стану і 

класу небезпеки 

відходів 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Абзац перший 

пункту 8.33 

глави 8  

ДСП 173-96 

13 
Скидання стічних 

вод у водоймище  

якості  води  в  

місцях  

водокористування 

не погіршує  

Високий 

Середній 

Незначний 

 
   

Пункт 8.16 

глави 8  

ДСП 173-96 

14 
Роботи з 

радіоактивними 

речовинами та 

іншими джерелами 

іонізуючих 

випромінювань 

здійснюються з 

дозволу 

Держпродспожив-

служби. 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Частина друга 

статті 23 ЗУ  

№ 4004-XII 

 

15 
Висновки 

державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи на 

документацію на 

розроблювані 

техніку, технології,  

устаткування, 

інструменти тощо 

наявні 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Стаття 11 ЗУ 

 № 4004-ХІІ 

ІІ Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств, що зберігають, транспортують та 

застосовують пестициди та агрохімікати 

1 
Базисні  склади  

загального 

призначення для 

зберігання  

Високий 

Середній 

Незначний 

 

 

   

Підпункт  5.1.3 

пункту 5.1 

глави 5 ДСП 

8.8.1.2.001-98 
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пестицидів 

обладнані 

ізольованими 

приміщеннями 

 

 

2 
Застосування 

пестицидів і 

агрохімікатів 

здійснюються 

відповідно до 

встановлених 

вимог санітарного 

законодавства 

асортимент, засоби, 

сфера застосування 

пестицидів, норми, 

кратність обробок 

відповідають 

"Переліку 

пестицидів  

і агрохімікатів, 

дозволених до 

використання в 

Україні", 

доповненням до 

"Переліку 
пестицидів і 

агрохімікатів, 

дозволених до 

використання в 

Україні", що 

затверджуються 

відповідно до 

положення частини 

дев’ятої статті 7 

Закону України 

«Про пестициди і 

агрохімікати», та 

інструкціям з 

безпечного 

застосування 

пестицидів, які  

затверджені  

(погоджені) 

установами 

Міністерства 

охорони здоров'я та 

іншими  

зацікавленими 

організаціями; всі 

роботи з 

пестицидами і 

протруєним 

насіннєвим 

Високий 

Середній 

Незначний  

 

 

 

 
   

Частина перша 

статті 11 ЗУ 

№ 86/95-ВР, 

підпункти 

6.1.1, 6.1.4 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98, 

Перелік 

пестицидів і 

агрохімікатів, 

дозволених до 

використання в 

Україні" 



7 
                                                                                                                                               Продовження додатка 3 

 

 

матеріалом в 

спеціальних 

журналах 

зареєстровані 

3 
Утилізація, 

знищення та 

знешкодження 

пестицидів і 

агрохімікатів 

здійснюються 

відповідно до 

вимог, 

встановлених 

чинним 

законодавством, 

санітарними 

правилами 

транспортування, 

зберігання і 

застосування 

пестицидів і 

агрохімікатів 

Високий 

Середній 

Незначний  

 

 

 

    

Частина перша 

статті 11 ЗУ 

№ 86/95-ВР, 

Пункти 2,3,5   

додатку 7 до 

ДСП 

8.8.1.2.001-98 

  

4 
Зберігання 

пестицидів 

здійснюється на 

складі за наявності 

погодження 

територіального 

органу 

Держпродспожив-

служби; санітарний 

паспорт отримано 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Абзац перший 

підпункту 

5.1.21 пункту 

5.1 глави 5 

ДСП 

8.8.1.2.001-98 

5 
Усі роботи з 

пестицидами 

проводяться в ранні 

ранкові (до 10) і 

вечірні (18-22) 

години при 

мінімальних 

висхідних 

повітряних потоках 

(як виняток, 

допускається 

проведення 

обробок у денні 

години у похмурі і 

прохолодні дні з 

температурою 

навколишнього 

повітря нижче  

+ 10°С) 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Підпункт 6.1.5 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 
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6 
Не менше чим за  

дві доби до початку 

проведення  кожної  

хімічної  обробки  

адміністрація  

господарств  

сповіщає 

населення, 

власників суміжних 

сільськогосподар-

ських угідь та 

об'єктів про місця,  

строки і методи 

застосування 

пестицидів 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Підпункт 6.1.7 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

7 
У період 

проведення робіт у  

радіусі  200  м  від  

меж  ділянок,  що  

обробляються, 

попереджувальні 

написи встановлені 

Високий 

Середній 

Незначний 

 

   

Підпункт 6.1.7 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

8 
Сторонні особи до 

місць застосування 

пестицидів не 

допускаються  

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Підпункт 6.1.8 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

9 
Пестициди та 

отруєні принади 

без охорони в 

місцях 

застосування, на 

польових станах, в 

індивідуальних 

господарствах та 

інших місцях не 

залишаються  

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Абзац перший 

підпункту 6.1.9 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

10 
Постійні 

сільськогосподарсь

кі аеродроми і 

вертодроми, з яких 

виконуються 

робочі прольоти по 

застосуванню 

пестицидів і 

агрохімікатів, 

мають санітарний 

паспорт на право 

експлуатації, а 

тимчасові – дозвіл, 

які оформлюються 

щорічно 

Держпродспожив-

службою 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Пункт 2.6 

ДСП  

№ 382  
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ІІІ. Вплив на середовище життєдіяльності 

1 
Рівні шуму, який 

проникає в 

приміщення 

житлових та 

громадських 

будинків від 

внутрішніх та 

зовнішніх джерел 

не перевищують 

допустимі рівні, 

визначені в додатку 

1 до Санітарних 

норм, 

затверджених 

Наказом № 463  

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Абзац перший 

пункту 1,  

додаток 1 

Санітарних 

норм, 

затвердже-них 

Наказом № 463 

2 
Безперебійна 

ефективна робота і 

підтримання у 

справному стані 

споруд, 

устаткування та 

апаратури для 

очищення викидів і 

зменшення рівнів 

впливу фізичних та 

біологічних 

факторів 

забезпечується  

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Абзац 

четвертий 

частини першої 

статті 10 ЗУ 

 № 2707-XII 

3 
Здійснення 

інструментально-

лабораторних 

вимірювань 

параметрів викидів 

забруднюючих 

речовин 

стаціонарних і 

пересувних джерел 

та ефективності 

роботи газоочисних 

установок 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний  

 

    

Абзац сьомий 

частини першої 

статті 10 ЗУ 

 № 2707-XII 

4 
Спалювання 

промислових та 

побутових відходів, 

які є джерелами 

забруднення 

атмосферного 

повітря 

забруднюючими 

речовинами та 

речовинами з 

неприємним 

Високий 

Середній 

Незначний  

    

Частина друга 

статті 20 ЗУ 

 № 2707-XII 
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_____________ 

* Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, 

дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта 

господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження 

на суб’єкта господарювання. 

**НР- не розглядалося 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запахом або іншого 

шкідливого впливу, 

на території 

підприємств, 

установ, 

організацій і 

населених пунктів, 

за винятком 

випадків, коли це 

здійснюється з 

використанням 

спеціальних 

установок при 

додержанні вимог, 

встановлених 

законодавством 

про охорону 

атмосферного 

повітря, не 

проводиться 

5 
Переробка, 

утилізація та 

своєчасне 

вивезення відходів, 

які забруднюють 

атмосферне 

повітря, на 

підприємства, що 

використовують їх 

як сировину, або на 

спеціально 

відведені місця чи 

об’єкти 

забезпечується 

Високий 

Середній 

Незначний  

    

Частина третя 

статті 20 ЗУ 

 № 2707-XII 
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ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо 

проведення перевірки 
 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт  

 

 

Дата і номер 

державної реєстрації 

нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті найменування дата і номер 

1 Закон України «Про охорону 

атмосферного повітря» (ЗУ № 2707-XII) 

16 жовтня 

1992 року 

№ 2707-XII 

 

2 Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»  

(ЗУ № 4004-XII) 

24 лютого 

1994 року 

№ 4004-XII 

 

3 

Закон України «Про пестициди і 

агрохімікати» (ЗУ № 86/95-ВР) 

02 березня  

1995 року 

№ 86/95-ВР 

 

4 

 

 

 

Державні санітарні правила 

«Транспортування, зберігання та 

застосування пестицидів у народному 

господарстві», затверджені постановою 

головного державного санітарного лікаря 

(ДСП 8.8.1.2.001-98) 

03 серпня  

1998 року № 1 

 

 

5 

 

Державні санітарні правила планування 

та забудови населених пунктів, 

затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров'я України (ДСП 173-96) 

19 червня 

1996 року 

№ 173 

24 липня 1996 року 

№ 379/1404 

 

 

 

6 

 

 

 

Державні санітарні правила авіаційного 

застосування пестицидів і агрохімікатів у 

народному господарстві України, 

затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України  

(ДСП № 382) 

18 грудня  

1996 року 

№ 382 
 

7 

 

 

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я 

України «Про затвердження списків і 

введення в дію гігієнічних регламентів 

шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони і атмосферному повітрі населених 

місць» (Наказ № 30) 

23 лютого  

2000 року 

№ 30 
 

8 

Державні санітарні норми допустимих 

рівнів шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на території 

житлової забудови, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров'я України  

(Санітарні норми, затверджені наказом 

 № 463) 

22 лютого  

2019 року № 463 
20 березня  

2019 року  

№ 281/33252 

 


