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Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового 

бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та 

дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та 

установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту 

населення 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство 

охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення 

профілактичних заходів щодо протидії поширенню інфекційних хвороб 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Порядок використання ультрафіолетового 
бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції 
поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів 
надання соціальних послуг/соціального захисту населення, що додається. 

 

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

(Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому 

законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України 

Ляшка В.К. 

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Міністр            Максим СТЕПАНОВ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового 

бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та 

дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та 

установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту 

населення» 

 

1. Мета 

Проєкт акта Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання 
для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів 
охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального 
захисту населення» (далі – проєкт акта) розроблено з метою удосконалення 
профілактичних заходів щодо протидії поширенню туберкульозу та інших 
інфекційних захворювань. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 
2016 року № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, 
що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» 

з 1 січня 2017 року в Україні «Санитарные правила устройства, оборудования 
и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» 
(СанПиН 5179-90), якими було врегульовано питання розміщення 
бактерицидних опромінювачів, визнано таким, що втратив чинність. Таким 
чином в Україні відсутні чіткі методики застосування ультрафіолетового 
бактерицидного опромінення повітряного середовища. З метою врегулювання 
прогалин законодавства та уніфікації процедур використання 
ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження 
повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та 
установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення 
розроблено проєкт акта.  

 

 3. Основні положення проєкту акта  

При підготовці проєкту акта використані досягнення Центру контролю за 

захворюваннями (CDC, Атланта), зокрема, Керівництво по запобіганню 

передачі мікобактерій туберкульозу в закладах охорони здоров’я (CDC, 2005 

Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-

Care Settings. MMWR Vol.54 № RR-17) та Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, а саме: Керівництво з біологічної безпеки лабораторних досліджень 

при туберкульозі (2013). 

Проект акта направлений на удосконалення профілактичних заходів щодо 

протидії поширенню туберкульозу та інших інфекційних захворювань, 

попередження внутрішньогоспітального інфікування пацієнтів та відвідувачів, 



 

 

зниження ризику професійних захворювань працівників лікувально-

профілактичних закладів, поліпшення санітарного стану приміщень лікувально-

профілактичних закладів. 

 

4. Правові аспекти  

У даній сфері суспільних відносин діють: 

Конституція України; 

закони України: «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я»,  та інші нормативно правові 

акти. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування   

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного або 

місцевих бюджетів.  

У зв’язку з цим, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, 

їх обсяг та джерела покриття не проводився. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 

функціонування і застосування української мови як державної, тому не 

потребує погодження із представниками всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, 

уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженим 

Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з 

прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з 

інвалідністю, їх спілок, Уповноваженим із захисту державної мови. 

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності.  

Проєкт акта потребує погодження із Державною регуляторною службою 

України, Міністерством соціальної політики України, Національною академією 

медичних наук України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

 

 7. Оцінка відповідності 

 Проєкт акта не містить інформації що стосується зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не 

створюють підстав для дискримінації. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська 
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гендерно-правова експертизи не проводилися. 

 

8. Прогноз результатів  

 Реалізація проєкту акта матиме вплив на заклади охорони здоров’я, всіх 

юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних 

осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики, установи/заклади надання соціальних 

послуг/соціального захисту населення та не впливатиме на розвиток регіонів, 

підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, 

рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення 

стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє 

природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення 

атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними 

відходами, інші суспільні відносини. 

 Інформація щодо впливу на інтереси заінтересованих сторін: 

 
Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Заклади охорони 

здоров’я/ та 

установи/заклади 

надання 

соціальних 

послуг/соціального 

захисту населення 

Позитивний    врегулювання процедури використання 

ультрафіолетового бактерицидного 

випромінювання для знезараження повітря та 

 дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів 

охорони здоров’я та установ/закладів надання 

соціальних послуг/соціального захисту 

населення. 

 

Пацієнти закладів 

охорони здоров’я 

/відвідувачі 

установ/закладів 

надання  

соціальних 

послуг/соціального 

захисту населення 

Позитивний   врегулювання процедур використання 

ультрафіолетового бактерицидного 

випромінювання для знезараження повітря та 

 дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів 

охорони здоров’я та установ/закладів надання 

соціальних послуг/соціального захисту населення 

удосконалить профілактичні заходи щодо 

попередження внутрішньолікарняного 

інфікування пацієнтів та відвідувачів 

інфекційними хворобами.  

 

Міністр охорони здоров’я  

України                                                                              Максим СТЕПАНОВ 

 

«___» __________ 2021 р. 

 
 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про  

затвердження Методики використання ультрафіолетового бактерицидного 

випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в  

приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання 

соціальних послуг/соціального захисту населення» 

 

I. Визначення проблеми 

 

Охорона здоров’я є основою соціальної системи, політики та 

національної безпеки держави. Здоров’я населення в цілому і кожної окремої 

людини як члена суспільства має визначальне значення для існування та 

розвитку держави. 

Системою охорони здоров’я є сукупність всіх організацій, інститутів і 

ресурсів, головною метою яких є збереження та відновлення фізіологічних і 

психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності 

людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її 

життя. 

Ключовим індикатором системи охорони здоров’я є якість та безпека 

медичної допомоги. Проблема забезпечення безпеки медичної допомоги є 

однією з найбільш обговорюваних представниками наукової медичної і 

правової спільноти. Кожна складова в процесі надання медичної допомоги 

містить елементи небезпеки та загрози. 

У 2007 році Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила факти про 

безпеку пацієнта та безпечну медичну допомогу, зокрема, вірогідність 

заподіяння шкоди здоров’ю пацієнтів, на їх думку, у лікарнях держав, що 

розвиваються, значно вище, ніж у лікарнях розвинутих держав. Так, ризик 

набуття внутрішньолікарняної інфекції в деяких країнах, що розвиваються, у 20 

разів перевищує аналогічний показник у розвинених країнах. У будь-який час 

1,4 млн. людей у світі страждають від інфекцій, здобутих у лікарнях. 

В Україні відповідно до Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» господарська діяльність з медичної практики 

підлягає ліцензуванню. 

Відповідно до підпункту 25 пункту 13 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285, ліцензіат 

зобов’язаний дотримуватися встановлених санітарних норм, зокрема щодо 

профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. 

Водночас, в країні відсутні чіткі методики як використовувати 

ефективний метод профілактики внутрішньолікарняного інфікування 

рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а саме 

застосовування безперервного ультрафіолетового бактерицидного опромінення 

повітряного середовища верхньої частини приміщення в присутності людей.  

До 1 січня 2017 року в Україні використовувалася «Инструкция по 

санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала 
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инфекционных больниц (отделений)», яка затверджена наказом Міністерства 

охорони здоров’я Союзу Радянських Соціалістичних Республік в 1983 році. 

Зазначене Інструкція нормувала розміщення бактерицидних опромінювачів у 

відділеннях інфекційних стаціонарів у залежності від об’єму приміщень. Схожі 

норми, але не аналогічні, були присутні в «Санитарных правилах устройства, 

оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров» (СанПиН 5179-90). 

Ще одним документом, який до цього часу регулював допустиму 

інтенсивність ультрафіолетового випромінювання (опромінення) були 

«Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях» (СН4557-88) датований 1988 роком. Який мало того що був 

застарілим, так мав двозначні трактування щодо його застосування в сфері 

охорони здоров’я. Оскільки один пункт документу говорив про те, що 

норматив застосовується в охороні здоров’я, інший пункт це спростовував 

зазначаючи, що норматив не поширюється на ультрафіолетове 

випромінювання, яке використовується в лікувальних і профілактичних цілях. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 94 

«Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються 

на території України, актів санітарного законодавства» усі зазначені документи 

визнано такими, що втратили чинність. 

Враховуючи те, що Україна заявила про свою європейську орієнтацію, 

спрямування на ринкові принципи економіки, і завершила процес приєднання 

до Всесвітньої торгівельної організації (далі – ВТО), український ринок 

неодмінно вимагає гармонізації міжнародних і національних стандартів і з 

питань використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання, без 

вирішення яких застосування новітніх технологій, зокрема знезараження 

повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я, практично неможливе.  

З метою уніфікації процедур використання ультрафіолетового 

бактерицидного випромінювання для знезараження повітря в приміщеннях 

закладів охорони здоров’я, яка дозволить унеможливити зловживання при 

проведенні перевірок дотримання ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики, розроблено проєкт наказу 

Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики 

використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для 

знезараження повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я» (далі  - проєкт 

наказу). 

При підготовці проекту наказу використані досягнення Центру по 

контролю за захворюваннями (CDC, Атланта), зокрема Керівництво по 

запобіганню передачі мікобактерії туберкульозу в закладах охорони здоров’я 

(CDC, 2005 Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium 

tuberculosis in Health-Care Settings. MMWR Vol.54 No.RR-17) та Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, зокрема Керівництво з біологічної безпеки 

лабораторних досліджень при туберкульозі (2013). Прийняття акта сприятиме 

імплементації Рішення № 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 
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створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням 

інфекційних захворювань у Європейському співтоваристві. 
Основні групи, на які проблема справляє вплив  

 

Групи Так Ні 

Громадяни + - 

Держава + - 

Суб’єкти 

господарювання  

+ - 

у тому числі суб’єкти 

малого підприємництва 

- + 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки це не буде відповідати вимогам законодавства України. 

 

II. Цілі державного регулювання 

 

Цілями державного регулювання є затвердження положень використання 

ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря в 

приміщеннях закладів охорони здоров’я, що дозволить забезпечити захист 

пацієнтів від внутрішньолікарняного інфікування та уніфікувати процедури 

використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання з метою 

унеможливлення зловживань при проведенні перевірок дотримання 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

Наразі у сфері державного регулювання щодо використання 

ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря 

в приміщеннях закладів охорони здоров’я, убачається за можливе визначити 

два альтернативні способи досягнення встановлених цілей: 

1. Збереження існуючого регуляторного поля (збереження status quo). 

2. Затвердження Методики використання ультрафіолетового 

бактерицидного випромінювання для знезараження повітря в приміщеннях 

закладів охорони здоров’я  (обраний спосіб). 

Опис альтернативних способів вирішення проблеми  

 
Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1.  

Збереження status quo  

Спосіб оцінюється як такий, що потребує 

вдосконалення 

Залишається невирішеною проблема 

нормативної компенсації скасованих 

розпорядженням КМУ нормативно-правових 

актів, що були прийняті за часів Радянського 
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Союзу. 

Вітчизняні норми не будуть приведені у 

відповідність з нормами ЄС. 

Залишаються адміністративні бар’єри для 

суб’єктів господарювання, що здійснюють 

медичну практику, оскільки відсутній чіткий 

механізм використання УФО 

Збереження status quo матиме негативний 

вплив на інвестиційну привабливість країни. 

 
Альтернатива 2.  

Затвердження Методики використання 

ультрафіолетового бактерицидного 

випромінювання для знезараження повітря в 

приміщеннях закладів охорони здоров’я 

Спосіб оцінюється як основний 

обраний спосіб вирішення проблеми 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної 

проблеми є найбільш доцільним  з огляду на 

можливість нормативно-правового 

врегулювання питань, пов’язаних з 

приведенням вітчизняних норм у 

відповідність з нормами ЄС, та зменшення 

адміністративного тиску на суб’єктів 

господарювання, що здійснюють медичну 

практику. 

  

Спосіб оцінюється як основний обраний 

спосіб вирішення проблеми в існуючому 

законодавчому полі. 

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави  

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження status quo  

Спосіб оцінюється як 

такий, що потребує 

вдосконалення 

Мінімальні 

Залишається невирішеною 

проблема нормативної компенсації 

скасованих розпорядженням КМУ 

нормативно-правових актів, що 

були прийняті за часів Радянського 

Союзу. 

Вітчизняні норми не будуть 

приведені у відповідність з 

нормами ЄС. 

Залишаються адміністративні 

бар’єри для суб’єктів 

господарювання, що здійснюють 

медичну практику, оскільки 

Високі 

Залишаються можливості 

для зловживання при 

проведенні перевірок 

дотримання ліцензійних 

умов провадження 

господарської діяльності з 

медичної практики. 

Створює бар’єри для 

розвитку нових технологій 

зв’язку в Україні.  
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відсутній чіткий механізм 

використання УФО 

Збереження status quo матиме 

негативний вплив на інвестиційну 

привабливість. 

Альтернатива 2 

Затвердження 

Методики 

використання 

ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря 

в приміщеннях 

закладів охорони 

здоров’я 

Спосіб оцінюється як 

основний 

обраний спосіб 

вирішення проблеми 

Максимальні 

Запропонований спосіб вирішення 

зазначеної проблеми є найбільш 

доцільним в умовах існуючого 

законодавства.  Він найбільше 

відповідає принципам 

регуляторного законодавства щодо 

перегляду неефективних застарілих 

процедур, найбільше відповідає 

принципам дерегуляції та 

спрощенню ведення господарської 

діяльності з медичної практик. 

Підвищує інвестиційну 

привабливість галузі охорони 

здоров’я. 

Низькі 

Запропонований спосіб 

вирішення проблеми 

зменшує адміністративний 

тиск та унеможливлює 

зловживання контролюючих 

органів, створює можливість 

для розвитку нових 

технологій та забезпечує 

захист пацієнтів від 

внутрішньолікарняного 

інфікування.  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження status quo  

Спосіб оцінюється як такий, 

що потребує вдосконалення 

Мінімальні 

Залишаються невирішеними 

питання захисту пацієнтів від 

внутрішньолікарняного 

інфікування повітряно-

крапельними інфекційними 

хворобами у закладах 

охорони здоров’я7 

 

Високі 

За статистикою, в країні 

реєструються близько 4 – 

5 тисяч випадків 

внутрішньолікарняної 

інфекції щороку, 

розрахункова кількість 

яких складає, за різними 

даними, від 250 до 800 

тисяч випадків на рік. 

За розрахунковими 

даними економічні втрати 

від ВЛІ становлять 323 

млн. доларів США 

Альтернатива 2 

Затвердження Методики 

використання 

Максимальні 

Запропонований спосіб 

вирішення зазначеної 

Мінімальні 

Запропонований спосіб 

вирішення зазначеної 
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ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря в 

приміщеннях закладів 

охорони здоров’я 

Спосіб оцінюється як 

основний 

обраний спосіб вирішення 

проблеми 

проблеми є найбільш 

доцільним.  Він найбільше 

відповідає принципам 

регуляторного законодавства 

щодо перегляду 

неефективних застарілих 

процедур, найбільше 

відповідає принципам 

дерегуляції та забезпечує 

захист пацієнтів від 

внутрішньолікарняного 

інфікування. 

проблеми є найбільш 

ефективним  з огляду на 

можливість нормативно-

правового врегулювання 

питань, пов’язаних з 

приведенням вітчизняних 

норм у відповідність з 

нормами ЄС та 

забезпечення захисту 

пацієнтів від 

внутрішньолікарняного 

інфікування. 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання* 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

12202 15452 - - 16672 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 
7,3%% 92,7% - - 100% 

 

 

 

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження status quo  

Спосіб оцінюється як 

такий, що потребує 

вдосконалення 

Мінімальні 

Залишається невирішеною 

проблема нормативної 

компенсації скасованих 

розпорядженням КМУ 

нормативно-правових актів, що 

були прийняті за часів 

Радянського Союзу. 

Вітчизняні норми не будуть 

приведені у відповідність з 

нормами ЄС. 

Залишаються адміністративні 

бар’єри для суб’єктів 

господарювання, що здійснюють 

Високі 

Залишаються можливості для 

зловживання при проведенні 

перевірок дотримання 

ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

медичної практики. 

Створює бар’єри для розвитку 

нових технологій зв’язку в 

Україні.  
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медичну практику, оскільки 

відсутній чіткий механізм 

використання УФО 

Збереження status quo матиме 

негативний вплив на 

інвестиційну привабливість. 

Альтернатива 2 

Затвердження 

Методики 

використання 

ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря 

в приміщеннях 

закладів охорони 

здоров’я  

 

Спосіб оцінюється як 

основний 

обраний спосіб 

вирішення проблеми  

Мінімальні 

Запропонований спосіб 

вирішення зазначеної проблеми є 

найбільш доцільним в умовах 

існуючого законодавства.  Він 

найбільше відповідає принципам 

регуляторного законодавства 

щодо перегляду неефективних 

застарілих процедур, найбільше 

відповідає принципам 

дерегуляції та спрощенню 

ведення господарської діяльності 

з медичної практик. 

Підвищує інвестиційну 

привабливість галузі охорони 

здоров’я.  

Мінімальні 

Запропонований спосіб 

вирішення проблеми зменшує 

адміністративний тиск та 

унеможливлює зловживання 

контролюючих органів, створює 

можливість для розвитку нових 

технологій та забезпечує захист 

пацієнтів від 

внутрішньолікарняного 

інфікування. 

 

Відповідно до підпункту 25 пункту 13 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285, ліцензіат 

зобов’язаний дотримуватися встановлених санітарних норм, зокрема щодо 

профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. 

Водночас, в країні відсутні чіткі методики як використовувати 

ефективний метод профілактики внутрішньолікарняного інфікування 

рекомендований ВООЗ, а саме застосовування безперервного 

ультрафіолетового бактерицидного опромінення повітряного середовища 

верхньої частини приміщення в присутності людей.  

В Україні використовується «Инструкция по санитарно-

противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных 

больниц (отделений)» , яка затверджена наказом Міністерства охорони 

здоров’я Союзу Радянських Соціалістичних Республік в 1983 році. Зазначена 

Інструкція нормує розміщення бактерицидних опромінювачів у відділеннях 

інфекційних стаціонарів у залежності від об’єму приміщень. Схожі норми, але 

не аналогічні, були присутні в «Санитарных правилах устройства, 

оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров»  (СанПиН 5179-90). 

Ще одним документом, який до цього часу регулював допустиму 

інтенсивність ультрафіолетового випромінювання (опромінення) були 



8 

 

«Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях” (СН4557-88) датований 1988 роком. Який мало того що був 

застарілим, так мав двозначні трактування щодо його застосування в сфері 

охорони здоров’я. Оскільки один пункт документу говорив про те, що 

норматив застосовується в охороні здоров’я, інший пункт це спростовував 

зазначаючи, що норматив не поширюється на ультрафіолетове 

випромінювання, яке використовується в лікувальних і профілактичних цілях. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року        

№ 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не 

застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» усі 

зазначені документи визнано такими, що втратили чинність. 

Таким чином затвердження положень використання ультрафіолетового 

бактерицидного випромінювання для знезараження повітря в приміщеннях 

закладів охорони здоров’я, що дозволить забезпечити захист пацієнтів від 

внутрішньолікарняного інфікування та уніфікувати процедури використання 

ультрафіолетового бактерицидного випромінювання з метою унеможливлення 

зловживань при проведенні перевірок дотримання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з медичної практики. 
 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 
 

Рейтинги результативності обраного способу вирішення проблеми  

 

 
Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирьох бальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного балу 

Альтернатива 1  

Збереження status quo 

Спосіб оцінюється як такий, 

що потребує вдосконалення 

   

 

1 

Не відповідає принципу 

дерегуляції та спрощення 

ведення бізнесу, створює  

перепони для розвитку 

закладів охорони здоров’я, не 

відповідають принципам та 

засадам регуляторної 

політики  

Альтернатива 2 

Затвердження Методики 

використання 

ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря в 

приміщеннях закладів 

охорони здоров’я  

 

4 

Вирішується проблема, 

зменшується 

адміністративний тиск та 

унеможливлюється 

зловживання контролюючих 

органів, створюється 

можливість для розвитку 

нових технологій та 
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Спосіб оцінюється як 

основний обраний спосіб 

вирішення проблеми 

забезпечує захист пацієнтів 

від внутрішньолікарняного 

інфікування. 

 

 

 

 

Рейтинг 

результативності 

Корисність  

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обгрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 2 

Обраний спосіб 

забезпечує досягнення 

цілей державного 

регулювання 

Громадяни як 

споживачі, які 

впродовж багатьох 

років не мають за- 

хисту від 

катастрофічних 

наслідків оплати 

медичних витрат у 

разі хвороби, не 

матимуть зайвих 

витрат, оскільки 

запроваджуються 

ефективні механізми 

профілактики 

внутрішньолікарняно

го інфікування.  

 

Витрати громадян 

на виконання 

регуляторного акту 

відсутні, напроти, 

має місце 

досягнення 

соціального 

ефекту, внаслідок 

зменшення 

випадків 

внутрішньолікарня

ного інфікування 

та компесації 

витрат з кишені на 

його (випадок) 

лікування. 

Витрати суб’єктів 

господарювання 

максимально 

оптимізовані, 

внаслідок 

зменшення тиску 

регуляторних 

процедур. 

Витрати держави 

не вбачаються 

Витрати на виконання 

цієї альтернативи 

відсутні та не 

потрібні, внаслідок 

уніфікації процедур 

використання 

ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря 

в приміщеннях 

закладів охорони 

здоров’я 

Альтернатива 1 

Збереження status quo 

Спосіб оцінюється як 

такий, що потребує 

Користі не 

вбачається 

Громадяни несуть 

фінансове 

навантаження, 

оскільки за 

Залишаються 

можливості для 

зловживання при 

проведенні перевірок 
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вдосконалення 

 

статистикою, в 

країні 

реєструються 

близько 4 – 5 тисяч 

випадків 

внутрішньолікарня

ної інфекції 

щороку, 

розрахункова 

кількість яких 

складає, за різними 

даними, від 250 до 

800 тисяч випадків 

на рік. 

За розрахунковими 

даними економічні 

втрати від ВЛІ 

становлять 323 

млн. доларів США 

дотримання 

ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності з медичної 

практики, оскільки 

відчутні чіткі 

процедури 

використання 

ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря 

в приміщеннях 

закладів охорони 

здоров’я 

 

 

 

 

Рейтинг  Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акту 

Альтернатива 1 Збереження 

status quo 

Спосіб оцінюєтеся як такий, 

що потребує вдосконалення 

   

Не відповідають принципам та 

засадам регуляторної політики, 

відсутні чіткі механізми 

регулювання, що спричинює в 

цілому негативний ефект на сферу 

охорони здоров’я 

Зовнішні ризики 

відсутні 

Альтернатива 2 

Затвердження Методики 

використання 

ультрафіолетового 

бактерицидного 

випромінювання для 

знезараження повітря в 

приміщеннях закладів 

охорони здоров’я  

 

Спосіб оцінюється як 

Забезпечить збалансованість витрат 

на регулювання питання, сприяє 

зменшенню передумов виникнення 

корупційних правопорушень, 

оскільки встановлює прозоре 

регулювання. 

 

Зовнішні ризики 

відсутні 
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основний обраний спосіб 

вирішення проблеми 

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

 

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є 

затвердження наказом Міністерство охорони здоров’я України Методики 

використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для 

знезараження повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я. 

Заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми: 

1) погодити наказ Міністерство охорони здоров’я України з 

Національною академією медичних наук та Державною регуляторною 

службою.   

2) забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного 

акту шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства. 

Дії суб’єктів господарювання на прийняття змін до наказу Міністерство 

охорони здоров’я України – ознайомлення з регуляторним актом та його 

використання в роботі. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних 

витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади 

чи органами місцевого самоврядування, тому розрахунки згідно з додатком 3 

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного 

органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання малого (мікро-) 

підприємництва на виконання вимог регулювання не здійснювався, оскільки 

вплив на них відсутній.  

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 

 

Строк набрання чинності регуляторного акта − відповідно до 

законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, з дня 

його офіційного опублікування. 
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Строк чинності регуляторного акту відповідає строку дії Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту 

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у розділі 2 

аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього 

регуляторного акта обрано такі показники: 

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; 

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта; 

приведення у відповідність з нормами ЄС, створення умов для 

використання в Україні високотехнологічного обладнання та технічних засобів  

для знезараження повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Для відстеження результативності регуляторного акту планується 

вивчати та проаналізувати практику застосування норм цього документу, 

використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції суб’єктів 

господарювання суб’єктів підприємництва сфери телекомунікацій. 

Показником результативності буде мінімальна кількість звернень щодо 

надання роз’яснень  застосування норм цього регуляторного акту. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється 

протягом 11 місяців після набрання чинності регуляторним актом, але не 

пізніше ніж через 12 місяців з дня набрання чинності цим актом. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту планується 

здійснити через рік після набрання чинності цим актом. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть 

здійснюватися один раз на три роки з дня закінчення повторного відстеження 

результативності. Метод відстеження – статичний. 

 

Міністр охорони здоров’я 

України                                                                                     Максим СТЕПАНОВ 

 

___  _________________2021 р. 



 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового 

бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції 

поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів 

надання соціальних послуг/соціального захисту населення» 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення 

проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для 

знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів 

охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального 

захисту населення»), розробленого з метою удосконалення профілактичних 

заходів щодо протидії поширенню туберкульозу та інших інфекційних 

захворювань. 

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в 

мережі Інтернет www.moz.gov.ua 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського 

здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ України протягом 15 днів з дня 

оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. 

Київ, вул. Грушевського, 7. 

Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ,  

вул. М. Грушевского, 7, тел. 253-82-66, контактна особа: Ганжа Ірина 

Миколаївна, e-mail: iryna.ganzha@gmail.com. 

 

 

 

 

http://www.moz.gov.ua/
mailto:iryna.ganzha@gmail.com


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

____________________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок використання ультрафіолетового бактерицидного 

випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в 

приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання 

соціальних послуг/соціального захисту населення 

 

 

1. Цей Порядок встановлює механізм знезараження повітря та дезінфекції 

поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я, всіх юридичних осіб 

незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, 

які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики (далі - ЗОЗ), установ/закладів надання соціальних послуг/соціального 

захисту населення (далі - ЗСЗ). 

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:  

інтенсивність УФБВ – поверхнева щільність падаючого бактерицидного 

потоку випромінювання (відношення бактерицидного потоку до площі 

опромінюваної поверхні). Одиниця виміру – Вт/м
2
, більш дрібна одиниця, яка 

застосовується при оцінці ультрафіолетового опромінення, – мкВт/см
2
 (1 Вт/м

2
 

= 100 мкВт/см
2
); 

поверхнева доза (експозиція) бактерицидного опромінення (далі – доза 

УФБВ) – поверхнева інтенсивність енергії бактерицидного випромінювання 

(обчислюється як добуток інтенсивності бактерицидного потоку 

випромінювання та часу, протягом якого діє випромінювання на поверхню. 

Одиниця виміру – Дж/м
2
 або мкДж/см

2 
(Вт*с/м

2
 або мкВт*с/м

2
); 

пускорегулювальний апарат - електротехнічний пристрій, що забезпечує 

запалювання і необхідний електричний режим роботи лампи при її включенні в 

мережу живлення; 

режим опромінення - тривалість і послідовність роботи опромінювачів - 



2 
 

це безперервний режим (протягом усього дня) або повторно-короткочасний 

(чергування сеансів опромінення та пауз); 

 ультрафіолетове бактерицидне випромінювання (далі - УФБВ) - це 

електромагнітне випромінювання ультрафіолетового діапазону довжин хвиль в 

інтервалі від 200 до 320 нм, що володіє бактерицидною (антимікробною) дією 

та під його впливом призводить до загибелі мікробної клітини в першому чи 

наступному поколінні; 

ультрафіолетова бактерицидна лампа (ртутна лампа низького тиску) (далі 

– УФБ лампа) – штучне джерело УФБВ, у спектрі якого є переважно УФБВ з 

піком випромінення на довжині хвилі 254 нм; 

ультрафіолетовий бактерицидний опромінювач (далі – УФБ опромінювач) 

– апарат/пристрій, що забезпечує поширення та/або фільтрацію та/або 

трансформацію будь-якого видимого світла або УФБВ, яке випромінюється 

однією або більшою кількістю УФБ ламп. Складається з УФБ ламп(и), частин 

для фіксації і запобігання ушкодження УФБ ламп(и), компонентів електричного 

ланцюгу і засобів для приєднання до мережі електричного струму. За 

конструктивним виконанням опромінювачі поділяються на три групи: відкриті 

(стельові або настінні, стаціонарні або пересувні), екрановані (відкриті зверху та 

із жалюзі), закриті (рециркулятори). Застосовують також комбінацію відкритої 

та екранованої УФБ ламп – комбіновані опромінювачі; 

ультрафіолетове випромінювання діапазону С (далі – УВ-C) – 

ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі в діапазоні між 100 нм і 280 

нм. Випромінювання з максимальним бактерицидним ефектом (254 нм при 

використанні ртутних ламп низького тиску) припадає на цю частину спектра 

ультрафіолету; 

ультрафіолетовий радіометр (далі – УФ-радіометр) – прилад, що вимірює 

інтенсивність бактерицидного потоку ультрафіолетового випромінення. 

Одиницями виміру можуть бути Вт/м
2
, мкВт/см

2
. Для вимірювання цих 

параметрів у ртутних ламп низького тиску в УФ-радіометрах використовується 

сонячносліпий косинус-корегованим детектор для вимірювання УВ-C на 

довжині хвилі 254 нм з діапазоном від 0,01 мкВт/см
2
 до 1000 мкВт/см

2
 та 

більше. 

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у 

законах України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актах 

у сфері охорони здоров'я. 

 

3. Ультрафіолетове бактерицидне опромінення повітря приміщень з 

ризиком розповсюдження збудників туберкульозу та інших інфекцій з 

повітряним шляхом інфікування, що здійснюється за допомогою УФБ 

опромінювачів, є санітарно-протиепідемічним (профілактичним) заходом, 

спрямованим на зниження кількості мікроорганізмів та профілактику 
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інфекційних хвороб. 

 

4. УФБВ доповнює ефект вентиляції (механічної і природньої) і служить 

основним заходом для знезараження повітря, якщо механічна вентиляція 

відсутня або функціонує неефективно, а використання природньої вентиляції 

обмежено (наприклад, в холодний період року). 

УФБ опромінювачі використовуються в приміщеннях з ризиком 

контамінації мікобактеріями туберкульозу, підвищеним ризиком поширення 

збудників інших інфекційних хвороб, а також у приміщеннях з великим 

скупченням людей  для знезараження повітря та дезінфекції відкритих 

поверхонь об’єктів навколишнього середовища. 

 

5. Умовою використання УФБ опромінювачів, поряд із забезпеченням 

належних умов знезараження повітря закритих приміщень, є виключення 

можливості шкідливого впливу на здоров’я людини надлишкового опромінення, 

надмірної концентрації озону і парів ртуті.  

З цією метою керівники ЗОЗ/ЗСЗ забезпечують правильний монтаж УФБ 

опромінювачів, навчання працівників щодо використання УФБ опромінювачів, 

розробку і встановлення попереджувальних знаків (наприклад, перед входом в 

зону роботи відкритого УФБ опромінювача), розробку, затвердження і 

виконання планового проведення замірів опромінення відповідальною особою, 

призначеною керівником ЗОЗ/ЗСЗ (далі - відповідальна особа). Відповідальні 

особи при роботі з УФБ опромінювачем  мають використовувати необхідні 

засоби індивідуального захисту, дотримуватись рекомендацій виробника УФБ 

опромінювача(ів) щодо їх безпечного використання. 

 

6. Забороняється використовувати УФБ лампи, при роботі яких 
утворюється озон. Відповідальна особа розробляє і впроваджує алгоритм 
виявлення та заміни УФБ лампи, при роботі яких утворюється озон. При 
виявленні в приміщенні характерного запаху озону, всі УФБ лампи 
вимикаються, приміщення негайно провітрюється, знаходиться УФБ лампа, при 
роботі якої утворюється озон, проводиться її заміна. 

Внутрішня поверхня УФБ ламп має бути покрита спеціальним складом, 
який блокує (фільтрує) ультрафіолетові промені довжиною хвилі менше 200 нм, 
і запобігає утворенню озону. Також з метою запобігання утворення озону в 
УФБ лампах використовується спеціальне скло (увіолеве). 

Термін роботи УФБ ламп залежить від типу, виробника і характеру їх 
використання. Тривалість використання лампи залежить від напруги, частоти 

включень/виключень і типу використовуваного баласту (постійна робота ламп 
без частого вмикання/вимикання сприяє більш тривалому терміну їх 
використання). 

 
7. УФБ лампа вважається такою, що працює неефективно, та потребує 
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заміни: 
при зниженні рівня інтенсивності УФБВ на довжині хвилі 254 нм 

(вимірюється за допомогою УФ-радіометру на відстані 1 м від центру лампи 
перпендикулярно її осі) нижче 100 мкВт/см

2
 для УФБ лампи потужністю 30 Вт 

та нижче 50 мкВт/см
2
 – для УФБ лампи потужністю 15 Вт; 

при зниженні рівня інтенсивності УФБВ на довжині хвилі 254 нм 
(вимірюється за допомогою УФ-радіометру на відстані 1 м від центру лампи 
перпендикулярно її осі) нижче значення, вказаного в інструкції по 
використанню лампи, за умови, що вказаний показник вище за 100 мкВт/см

2
 для 

УФБ лампи потужністю 30 Вт та 50 мкВт/см
2
 – для УФБ ламп потужністю 15 

Вт. 
Моніторинг рівня випромінювання УФБ ламп здійснюється не менше ніж 

двічі на рік, що сприяє подовженню терміну їх використання. 
 
8. На інтенсивність випромінювання УФБ ламп впливають: 
коливання напруги в електричній мережі; 

температура навколишнього повітря (температурний оптимум для УФБ 
ламп знаходиться в межах 20-24°С); 

відносна вологість повітря (має становити не більше 70%); 
запилення повітря в приміщенні. 
 
9. Принцип роботи відкритих УФБ опромінювачів полягає в прямому 

опроміненні ультрафіолетом приміщень з метою знезараження повітря і 
відкритих поверхонь об’єктів середовища, за умови відсутності людей. 
Знезараження відбувається виключно в тих місцях, куди потрапляють прямі 
промені ультрафіолету. Місця та зони, куди прямі промені УФБВ не 
потрапляють, не знезаражуються, тому їх називають «мертвими» (наприклад, за 
виступами стін, меблів, обладнання). 

УФБВ знезаражує лише поверхні і не має проникаючої сили, тому його 
корисність буде обмежена, у випадках якщо мікроорганізми розташовані в 
середині пилу, бруду, жиру або на «мертвих» ділянках робочих поверхонь. 
Тому відкриті УФБ опромінювачі заборонені до використання як єдиний захід 
знезараження приміщень і дозволені виключно за умов комплексного 
застосування разом з очищенням і дезінфекцією поверхонь мийними та 
дезінфікуючими або мийно-дезінфікуючими засобами (наприклад, дезінфекція 
повітря та поверхонь після генерального або поточного прибирання приміщень, 
підготовка приміщення до проведення маніпуляцій та процедур, що вимагають 
стерильних умов). Виключенням є використання відкритого УФБВ в перервах в 
роботі закладів/приміщень, які надають допомогу хворим на туберкульоз 
(наприклад, кабіна/кімната для збору мокротиння, кабінет для прийому 

пацієнтів в поліклініці). 
 
10. Знезараження повітря екранованими УФБ опромінювачами  
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дозволяється в присутності людей в приміщенні.  
Екрановані УФБ опромінювачі використовуються для знезараження 

повітря в закритих приміщеннях, в тому числі в разі неефективно працюючої 
механічної або природної вентиляції. 

УФБВ з верхньої зони приміщення при роботі екранованих УФБ 
опромінювачів може відбиватися від стелі, стін та будь-яких предметів і 
потрапляти у нижню його частину. Тому обов’язковою умовою використання 
екранованих УФБ опромінювачів є перевірка безпечних рівнів УФБВ в нижній 
частині приміщення. 

Ефективність роботи екранованих УФБ опромінювачів залежить від 
перемішування повітря в приміщенні між верхньою та нижньою зонами. 

 
11. Приміщення, де встановлені УФБ опромінювачі, в залежності від 

присутності людей поділяють на дві групи: 
«А» - в яких знезараження повітря здійснюється у присутності людей за 

допомогою екранованих УФБ опромінювачів. Це приміщення з ризиком 

розповсюдження туберкульозу та інших інфекцій з повітряним шляхом 
інфікування, в яких постійно перебувають люди (наприклад, палати) або в яких 
протягом певного часу існують умови для надходження в повітря аерозолю, 
інфікованого мікобактеріями туберкульозу, вірусами та іншими 
мікроорганізмами (наприклад, операційна – під час проведення операції, 
процедурна - при проведенні процедур хворим (в тому числі, й 
аерозольгенеруючих); приміщення бактеріологічної лабораторії - під час 
проведення робіт із зразками матеріалів; бронхоскопічний кабінет - при 
проведенні бронхоскопічного дослідження; кімнати збору мокротиння; рентген-
кабінети; кабінети лікарів первинної медико-санітарної допомоги під час 
прийому пацієнтів, секційна зала патологоанатомічного відділення під час 
проведення розтинів тіл померлих); 

«Б» - в яких знезараження повітря здійснюють за відсутності людей за 
допомогою відкритих УФБ опромінювачів. Це всі приміщення, в яких УФБ 
опромінювачі використовуються за умови відсутності людей під час їх роботи. 

 
12. Висота приміщень, в яких передбачається розміщення екранованого 

УФБ опромінювача з відкритим верхом, повинна бути не менше 2,8 м.  
У приміщеннях з висотою менше 2,8 м слід використовувати екрановані 

УФБ опромінювачі із жалюзі.  
УФБ опромінювачі встановлюються таким чином, щоб відстань від 

верхньої частини опромінювача до стелі була мінімум 25-30 см, а висота 
розташування опромінювача від підлоги була мінімум 2,1 м або відповідно до 
рекомендацій виробника. 

 
13. Всі приміщення, де розміщені УФБ опромінювачі, повинні бути 

оснащені загальнообмінною, припливно-витяжною вентиляцією або мати умови 
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для інтенсивного провітрювання. 
 

14. В приміщеннях групи «А», де бактерицидні опромінювачі 
використовуються в присутності людей, слід уникати оздоблення стін та стель 

матеріалами, які віддзеркалюють УФБВ (наприклад, вапняна побілка). Перевагу 
потрібно надавати фарбам із вмістом оксиду цинку або діоксиду титану та 
матовим поверхням, що сприяє забезпеченню безпечних рівнів УФБВ в нижній 
частині приміщень в місцях постійного перебування людей. 

Як і сонячне випромінювання, УФБВ викликає згодом вицвітання і 
деградацію органічних матеріалів, це необхідно враховувати при 
обслуговуванні будівлі або приміщення. 

 
15. Орієнтовна кількість відкритих УФБ опромінювачів для кожного 

окремого приміщення визначається з розрахунку 1 Вт потужності УФБ лампи 
на 1 м

3
 об'єму приміщення, для відділень з перебуванням пацієнтів з інфекціями 

для яких характерні крапельний та/або аерогенний шляхи інфікування (крім 

фтизіатричного профілю) – 2,0 – 2,5 Вт на 1 м
3
 приміщення. 

Орієнтовна кількість екранованих УФБ опромінювачів визначається з 
розрахунку 1 пристрій номінальною потужністю 30 Вт на 18-20 м

2
 площі 

приміщення. 
Розміщення УФБ опромінювачів має враховувати функціональне 

використання приміщення; рівномірний розподіл УФБВ у приміщенні; 
необхідність уникнення формування «мертвих» зон; необхідність дотримання 
безпечних рівнів УФБВ в нижній частині приміщень при роботі екранованих 
УФБ опромінювачів. 

При використанні пересувного відкритого УФБ опромінювача для 
досягнення високого рівня дезінфекції рекомендовано використовувати метод 
опромінення приміщення з декількох точок, який полягає в поступовому 

переміщенні УФБ опромінювача по заздалегідь визначеним точкам. 
Використання пересувних відкритих УФБ опромінювачів з великою кількістю 
бактерицидних УФ ламп (4-6 і більше) дозволяє значно зменшити час 
експозиції. 

Вимикачі для відкритих УФБ опромінювачів необхідно розташовувати 
поза межами приміщенням біля вхідних дверей. Вимикачі для екранованих 
УФБ опромінювачів встановлюються в будь-якому зручному для працівників 
місці, з урахуванням потоків пацієнтів. Над кожним вимикачем розміщують 
напис/помітку про те, що це вимикач УФБ опромінювача. При розміщенні 
екранованих УФБ опромінювачів в палатах, вимикачі розташовуються в 
коридорі та повинні обладнуватись світловими індикаторами їх 
увімкнення/роботи для забезпечення контролю з боку працівників за 

постійністю їх роботи. 
 
16. Планування та приймання робіт з монтажу екранованих УФБ 
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опромінювачів проводиться відповідальною особою, при цьому має бути 
забезпечено виконання наступного: 

1) фахівцем в області інфекційного контролю та використання УФБВ 
проведено обстеження будівлі на предмет виявлення приміщень (зон), де 

потрібна установка екранованих УФБ опромінювачів, в тому числі як 
доповнення до наявної вентиляції (механічної, природної або змішаної); 

2) підтверджено наявність достатніх потужностей електропостачання для 
забезпечення безперебійної роботи УФБ опромінювачів та розглянуто 
можливість резервного електропостачання на випадок відключень в мережі; 

3) підготовано план із зазначенням місць монтажу УФБ опромінювачів; 
4) після монтажу УФБ опромінювачів проведено приймання робіт, що 

підтверджує відповідність монтажу і функціонування УФБ опромінювачів 
специфікації виробника та розробленому плану їх використання у закладі; 

5) підтверджено безпеку використання УФБВ для пацієнтів і працівників; 
6) підтверджено ефективність УФБВ у верхній частині приміщення для 

знезараження повітря. 

 
17. Інтенсивність УФБВ на довжині хвилі 254 нм при роботі екранованих 

УФБ опромінювачів в нижній частині приміщень не повинна перевищувати 0,4 
мкВт/см

2
. Оцінка безпеки проводиться на висоті 1,7 м від рівня підлоги по всій 

нижній частині приміщення, на робочих місцях та біля узголів’я ліжок 
пацієнтів. Датчик УФ-радіометру слід спрямовувати безпосередньо на 
екранований УФБ опромінювач та можливі віддзеркалюючі поверхні на рівні 
очей в різних місцях приміщення. 

Гранично допустиме значення дози УФБВ для людини на довжині хвилі 
254 нм становить 6 мДж/см

2
 протягом 8 годин, причому її рівень однаковий в 

разі отримання дози одномоментно і при тривалому (до 8 годин) опроміненні. 
При експозиції, що перевищує гранично допустиме значення, виникають 

ураження очей і шкіри (фотокератит і фотодерматит). Рогівка очей найбільш 
чутлива до впливу УФБВ. 

 

18. В разі виробничої потреби більш тривалого перебування працівників у 

приміщеннях групи «Б» застосовуються засоби індивідуального захисту (далі - 

ЗІЗ): захисний щиток із захистом від УФБВ, бавовняні або нестерильні медичні 

рукавички без тальку, спецодяг – халат із довгими рукавами та штани (має бути 

забезпечений повний захист шкірних покривів), у разі роботи в зоні високого 

ризику інфікування – протиаерозольний респіратор класу захисту не нижче 

FFP2. 

Засоби індивідуального захисту повинні бути в наявності у кожному з 

підрозділів ЗОЗ/ЗСЗ, в яких встановлені УФБ опромінювачі, на випадок 

аварійної ситуації. 

 

19. Екрановані УФБ опромінювачі, які використовуються для 
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знезараження повітря у приміщеннях, повинні працювати безперервно протягом 

усього робочого часу (в кімнатах бронхоскопії, операційних і секційних залах, 

лабораторіях мікробіологічного профілю, рентгенологічних та стоматологічних 

кабінетах) або цілодобово (в палатах стаціонарних відділень, що надають 

допомогу хворим на туберкульоз, палатах ізоляції хворих з аерогенною 

інфекцією, в приміщеннях/зонах очікування, відділеннях реанімації та 

інтенсивної терапії). 

Для профілактики інфекційних хвороб з повітряним шляхом інфікування 

використовувати відкриті УФБ опромінювачі з метою знезараження повітря не 

рекомендовано. 

 

20. Відкриті лампи (в тому числі, в комбінованих опромінювачах) можуть 

використовуватися в повторно-короткочасному режимі опромінення тоді, коли 

на час опромінення люди з приміщення видаляються. 

При наявності УФ радіометру час опромінення (t еф), який потрібний для 

повного знезараження повітря приміщення від мікобактерій туберкульозу 

(наприклад, кабіна/кімната для збору мокротиння, кабінет для прийому 

пацієнтів в поліклініці) за допомогою відкритого УФБ опромінювача, 

розраховується за наступною формулою: 

 

t (с) = 10000/р, де: 

 

 t (с) – час в секундах, потрібний для деконтамінації приміщення від 

мікобактерій туберкульозу; 
 10000 – летальна доза (99%) УФБВ (в мкДж/см

2
) на довжині хвилі 254 нм 

для мікобактерій туберкульозу; 

 р – інтенсивність УФБВ на довжині хвилі 254 нм (мкВт/см
2
), що виміряна 

за допомогою УФ-радіометру в точці приміщення, яка є найбільш віддаленою 

від УФБ лампи. 

За цим методом проводиться розрахунок часу роботи відкритих УФБ 

опромінювачів в приміщеннях для всіх мікроорганізмів, щодо яких проводяться 

дезінфекційні заходи. При впровадженні заходів з профілактики інфікування в 

ЗОЗ/ЗСЗ розрахунок слід робити для інфекційного агенту, що найбільш стійкий 

до УФБВ. 

 

21. ЗОЗ/ЗСЗ слід розробити і впровадити план обслуговування УФБ 

опромінювачів. 

В плані, який затверджується керівником ЗОЗ/ЗСЗ, необхідно зазначити: 

відповідальну особу та порядок дій працівників у випадку виникнення 

несправності; 

порядок звернення до технічної служби ЗОЗ/ЗСЗ або сервісної компанії; 

відповідальну особу за контроль експлуатації УФБ опромінювачів; 



9 
 

відповідальну особу/організацію, яка проводить обслуговування, 

визначення ефективності та оцінку безпеки УФБ опромінювачів; 

порядок передачі повноважень у разі зміни відповідальних осіб; 

порядок експлуатації УФБ опромінювачів; 

перелік заходів, які включені в обслуговування і ремонт УФБ 

опромінювачів. 

 

22. Обслуговування екранованих УФБ опромінювачів включає: 

оцінку ефективності – вимірювання інтенсивності УФБВ у верхній 

частині приміщення; 

оцінку безпеки – вимірювання інтенсивності УФБВ у нижній частині 

приміщення; 

очищення УФБ опромінювача і УФБ ламп; 

регулярний огляд УФБ опромінювачів; 

ремонт, заміну компонентів, усунення несправностей; 

утилізацію/видалення несправних ламп, баластів, УФБ опромінювачів. 

 

23. Оцінка ефективності та оцінка безпеки УФБ опромінювачів 

проводяться: 

при первинному монтажі УФБ опромінювачів; 

установці нових УФБ ламп (наприклад, нові моделі можуть мати більш 

високу інтенсивність УФБВ); 

після змін в системі УФБ опромінювачів або в самому приміщенні 

(наприклад, зміна положення жалюзі, переміщення або ремонт УФБ 

опромінювача, зміна розмірів приміщення або встановлення в ньому 

додаткових перегородок/об’єктів); 

після очищення УФБ опромінювача; 

при надходженні скарг про можливе перевищення експозиції УФБВ 

(наприклад, пацієнти почали скаржитися на різі або печіння в очах). 

 

24. Експлуатація та обслуговування УФБ опромінювачів повинна 

здійснюватися відповідно до рекомендацій (інструкції) виробника щодо 

проведення їх монтажу, обслуговування і ремонту. До обслуговування УФБ 

опромінювачів не допускаються працівники, які не пройшли інструктаж у 

встановленому порядку. 

 

25. Ефективність бактерицидних опромінювачів при застосуванні для 

знезараження повітря визначають за наступними параметрами: 

 

1) інтенсивність УФБВ на відстані 1 м від ультрафіолетові лампи (Вт/м
2
, 

мкВт/см
2
) для відкритих опромінювачів: якщо бактерицидна опроміненість на 

відстані 1 м перевищує 100 мкВт/см
2 

при вимірюванні ультрафіолетового 
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опромінення з довжиною хвилі 254 нм, робота ультрафіолетової лампи 
потужністю 30 Вт вважається задовільною; 

2) електрична потужність опромінювача (Вт). 

 

26. Для ефективної роботи УФБ опромінювачів слід періодично 
проводити очищення відбиваючих поверхонь УФБ опромінювачів і колб УФБ 
ламп від пилу. Очищення УФБ опромінювачів і УФБ ламп проводитися 

відповідно до рекомендацій виробника. При відсутності таких інструкцій 
рекомендовано дотримуватися наведених нижче вказівок: 

1) підготувати набір матеріалів для очищення: 
рукавички без тальку; 
серветки без ворсу (мінімум дві); 
70% розчин етилового або ізопропілового спирту; 
за можливості, ручний пилосос або кисть для жалюзі (в разі необхідності 

очищення екранованих УФБ опромінювачів із жалюзі); 
захисні окуляри або щиток; 
респіратор класу захисту не нижче FFP2 для роботи в зонах високого 

ризику передавання інфекційних агентів повітряним шляхом; 
2) одягнути засоби індивідуального захисту перед початком роботи в 

верхній зоні приміщення або перед відкриванням корпусу УФБ опромінювача; 
3) відключити УФБ опромінювач і дати лампам охолонути; 
4) сухою серветкою без ворсу видалити весь пил з зовнішніх поверхонь 

(для очищення пластин жалюзі необхідно використовувати кисть або ручний 
пилосос); 

5) відкрити корпус УФБ опромінювача відповідно до інструкції 
виробника; 

6) торкатися до ламп слід тільки в чистих рукавичках без тальку (для 
запобігання залишення слідів жиру і тальку на УФБ лампах та відбиваючих 
поверхнях УФБ опромінювача); 

7) замінити УФБ лампи відповідно до графіка заміни або на підставі 
виміру інтенсивності випромінювання; 

8) замінити несправний баласт, якщо УФБ лампи мерехтять; 
9) змоченою в 70% етиловому або ізопропіловому спирту серветкою без 

ворсу очистити УФБ лампи і рефлектори (використовувати мильний розчин 
заборонено). При очищенні від стійких за 

бруднень не слід докладати надлишкових зусиль; 
10) протерти УФБ лампи, рефлектори, пластини жалюзі і зовнішні 

поверхні чистою сухою серветкою без ворсу; 
11) закрити корпус опромінювача; 
12) після того, як УФБ опромінювач висох: включити УФБ опромінювач; 

провести оцінку ефективності роботи УФБ опромінювача; провести оцінку 
безпеки роботи УФБ опромінювача. 
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27. Частота очищення УФБ ламп залежить від місцевих умов.  
Конкретна частота очищення встановлюється для різних приміщень 

закладу окремо та залежить від типу вентиляції (механічна, природна) і якості 
фільтрації припливного повітря, а також кількості пилу в навколишньому 

середовищі. План обслуговування коригується на підставі даних вимірювання 
ефективності опромінювачів, які збираються в ході рутинного моніторингу 
згідно з додатком до цього Порядку. 

 
28. Плановий огляд і обслуговування УФБ опромінювачів проводиться 

кожні 6-12 місяців та включає в себе перевірку графіку роботи УФБ 
опромінювачів, якість їх очищення, своєчасність проведення обслуговування. 

 
29. На етапі приймання встановленого УФБ опромінювача 

відповідальною особою проводиться первинний огляд, під час якого 
перевіряються: 

1) правильність монтажу УФБ опромінювача; 

2) якість під’єднання електричних контактів; 
3) надійність кріплення УФБ опромінювача; 
4) напрямок розповсюдження УФБВ в верхній частині приміщення та 

його ефективність (інтенсивність), висота монтажу і безпека роботи 
опромінювача в нижній частині приміщення (для екранованого УФБ 
опромінювача). 

 
30. З дня монтажу УФБ опромінювача та далі щоденно проводиться його 

огляд. Він повинен бути частиною щоденних обов'язків відповідальних осіб 
відповідно до посадової інструкції, затвердженої керівником ЗОЗ/ЗСЗ. Для 
забезпечення контролю за функціонуванням УФБ опромінювачів кожного дня 
призначена керівником відповідальна особа здійснює обхід всіх приміщень на 

початку робочої зміни, переконуючись, що всі УФБ опромінювачі вмикаються 
(екрановані УФБ опромінювачі ввімкнені) та працюють належним чином у всіх 
приміщеннях. 

 

31. У разі порушення цілості УФБ ламп в УФБ опромінювачі і 

потраплянні ртуті в приміщення ЗОЗ/ЗСЗ проводиться ретельна демеркуризація 

із залученням спеціалізованої організації. 

УФБ лампи, які вичерпали свій робочий ресурс слід зберігати в металевих 

промаркованих контейнерах в спеціально виділеному окремому приміщенні. 

Збирання, зберігання, транспортування та видалення УФБ ламп здійснюються 

відповідно до вимог законодавства України щодо поводження з відходами. 

 

32. Закриті УФБ опромінювачі (рециркулятори) заборонено 

використовувати в ЗОЗ/ЗСЗ з метою знезараження  повітря для профілактики 

передачі аерогенних інфекцій, через створюваний ними низький еквівалентний 



12 
 

повітрообмін та відсутність достатньої кількості доказової бази щодо 

ефективності їх роботи. 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                              Ірина РУДЕНКО 
 

 


