
Додаток 1 
до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 

(пункт 12 розділу III, підпункт 1 пункту 19 розділу V, підпункт 1 пункту 12 розділу VI) 

Маркування і паковання небезпечних медичних відходів 

№ 

з/п 
Вид відходів 

Маркування 
ємностей 

(первинного 
паковання), 

при 
поводженні з 
медичними 
відходами в 

закладі 

Вид ємності 
первинного 
паковання 

Маркування 
ємностей 

(вторинного 
паковання), які 
передаються 
перевізнику 

Вид ємності 
вторинного 
паковання 

1 2 3 4 5 6 

1 

Медичні відходи 
категорії B, які не 
пройшли 
оброблення/знешк
одження 

Напис для 
маркування: 
"Особливо 
небезпечно" 
або ємність 
червоного 
кольору 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
мішок/пакет для 
стерилізації в 
автоклаві або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, 
придатний для 
стерилізації в 
автоклаві 

Напис для маркування: 
" 

   
назва закладу, назва 
суб'єкта 
господарювання, що 
отримав Ліцензію і 
якому передані 
відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, 
стійкий до 
дезінфекції 

2 

Медичні відходи 
категорії B 
(імунобіологічні 
лікарські засоби, з 
первинною 
упаковкою 
лікарського 
засобу, яка не 
втратила 
цілісність) 

- - 

Напис для маркування: 
" 

   
назва закладу, назва 
суб'єкта 
господарювання, що 
отримав Ліцензію і 
якому передані 
відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, 
стійкий до 
дезінфекції 

3 

Медичні відходи 
категорії B, які 
пройшли 
оброблення, і 
передаються для 
вторинної 
переробки 

- - 

Напис для маркування: 
" 

   
відомості щодо 
проведеного 
оброблення (дата 
проведення, метод 
оброблення, 
відповідальна особа, 
яка проводила 
оброблення), назва 
закладу, назва суб'єкта 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання 



господарювання, якому 
передані відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

4 

Медичні відходи 
категорії B (органні 
відходи хворих: 
тканини, органи, 
частини тіл тощо) 

Напис для 
маркування: 
"Органні 
відходи" або 
ємність 
чорного 
кольору 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет 

Напис для маркування: 
" 

   
назва закладу, назва 
суб'єкта 
господарювання, якому 
передані відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет 

5 

Медичні відходи 
категорії B (гострі 
предмети) 

Напис для 
маркування: 
"Небезпечно, 
гострі 
предмети" 
або контейнер 
червоного 
кольору 

Контейнер 
одноразового 
використання, 
стійкий до 
механічних 
пошкоджень (за 
винятком скляних) 

Напис для маркування: 
" 

   
назва закладу, назва 
суб'єкта 
господарювання, якому 
передані відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет 

6 

Медичні відходи 
категорії B 
(відходи, що 
утворилися в 
результаті 
діяльності 
медичних 
лабораторій) 

Ємність будь-
якого кольору 

Пакет для 
стерилізації в 
автоклаві або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, 
придатний для 
стерилізації в 
автоклаві 

Напис для маркування: 
" 

   
відомості щодо 
проведеної 
стерилізації (дата 
проведення, 
відповідальна особа, 
яка проводила 
стерилізацію), назва 
закладу, назва суб'єкта 
господарювання, якому 
передані відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет 

7 

Медичні відходи 
категорії C 
(цитотоксичні 
відходи) 

Напис для 
маркування: 
"Особливо 
небезпечно" 
або ємність 
жовтого 
кольору 

Контейнер 
одноразового 
використання, 
стійкий до 
механічних 
пошкоджень (за 
винятком скляних) 

Назва для маркування: 
" 

   
відомості щодо 
проведеної 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет 



нейтралізації (дата 
проведення, 
відповідальна особа, 
яка проводила 
нейтралізацію), назва 
закладу, назва суб'єкта 
господарювання, якому 
передані відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

8 

Медичні відходи 
категорії C 
(первинна 
упаковка отруйних 
і сильнодіючих 
лікарських засобів) 

Напис для 
маркування: 
"Особливо 
небезпечно" 
або ємність 
жовтого 
кольору 

Контейнер 
одноразового 
використання, 
стійкий до 
механічних 
пошкоджень (за 
винятком скляних) 

Назва для маркування: 
" 

   
назва закладу, назва 
суб'єкта 
господарювання, якому 
передані відходи, дата 
передавання, вага 
переданих відходів в 
кг" 

Міцний, 
непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет 

9 

Медичні відходи 
категорії D 
(радіоактивні 
відходи) 

Маркування та паковання згідно з вимогами чинного законодавства України щодо 
поводження з радіоактивними речовинами 

 

 

  
Додаток 2 

до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 
(пункт 18 розділу V, пункт 10 розділу VI) 

Вимоги до приміщень для тимчасового зберігання відходів 

1. Підлога приміщень повинна мати герметичну основу із належними стічними особливостями, що 
очищується та дезінфікується. 

2. Оздоблення стелі та стін повинне забезпечувати їхнє миття та дезінфекцію по всій висоті 
(наприклад покриватися вологостійкою фарбою). 

3. Приміщення повинно бути обладнане: 
умивальником; 
краном для поливу; 
вентиляцією (механічною або природньою) та освітленням. 
4. Повинен бути вільний доступ для персоналу, який відповідає за видалення відходів, та під'їзд 

для автомобілів-сміттєвозів/візків. 
5. Обов'язкова наявність замка для попередження доступу сторонніх осіб. Також місце для 

тимчасового зберігання відходів повинне унеможливлювати потрапляння тварин, не може бути 
місцем розмноження або джерелом їжі для комах і гризунів, захищене від несприятливих погодних 
умов. 

6. Віддаленість від місць зберігання харчових продуктів та приміщень для приготування і вживання 
їжі. 

7. Зручне розташування місць зберігання інвентарю для прибирання приміщення, ЗІЗ та пакетів 
або контейнерів для відходів. 

  
 
 
 



Додаток 3 
до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 

(пункт 22 розділу V) 

Операції з поводження з відходами категорії B 

№ 

з/п 

Вид відходів категорії 
B 

Поводження в 
закладі, що не 

отримав Ліцензії 

Вимоги до 
паковання для 

транспортування до 
суб'єкта 

господарювання, що 
отримав Ліцензію 

Поводження 
суб'єктом 

господарювання, 
що отримав 

Ліцензію 

1 2 3 4 5 

1 

Використані небезпечно 
гострі предмети і 
медичні вироби 
(наприклад, голки, 
шприци з одягненою 
голкою, скальпелі та їхні 
леза, битий скляний 
посуд, внутрішньовенні 
катетери, пір'я) 
забруднені біологічними 
рідинами. 

Паковання і 
маркування. 

Подвійне паковання. 
Зовнішнє паковання - 
міцний, непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, стійкий 
до дезінфекції. 

Інсинерація. 

2 

Імунобіологічні лікарські 
засоби, з первинною 
упаковкою лікарського 
засобу, яка не втратила 
цілісність. 

Паковання і 
маркування. 

Зовнішнє паковання - 
міцний, непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, стійкий 
до дезінфекції. 

Інсинерація. 

3 

Медичні вироби і 
предмети, забруднені 
імунобіологічними 
лікарськими засобами, 
кров'ю та/або іншими 
біологічними рідинами 
(наприклад, кисневі 
маски, шприци без 
одягненої голки, ЗІЗ), 
окрім великогабаритних 
побутових відходів, які 
можуть бути 
використані як вторинна 
сировина. 

Сортування 
відповідно до 
матеріалів, з яких 
виготовлено 
медичний виріб 
(відходи). 
Паковання і 
маркування. 
Тимчасове 
зберігання. 

Подвійне паковання 
для транспортування 
за межі закладу. 
Зовнішнє паковання - 
міцний, непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, стійкий 
до дезінфекції. 

Оброблення 
водяним паром під 
тиском і 
температурою 
(стерилізація) 

або 

засобами 
електромагнітного 
опромінення після 
попередньої 
шредеризації. 
Передавання для 
використання, як 
вторинної сировини 
після оброблення. 

4 

Медичні вироби і 
предмети, забруднені 
імунобіологічними 
лікарськими засобами, 
кров'ю та/або іншими 
біологічними рідинами 
(наприклад, кисневі 
маски, шприци без 
одягненої голки, ЗІЗ), 
окрім великогабаритних 
побутових відходів, які 
не можуть бути 

Паковання і 
маркування, 
тимчасове 
зберігання. 

Подвійне паковання. 
Зовнішнє паковання - 
міцний, непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, стійкий 
до дезінфекції. 

Інсинерація. 



використані як вторинна 
сировина. 

5 

Органні відходи та 
інфіковані 
експериментальні 
тварини (тканини, 
органи, частини тіла, 
плацента, ембріони 
тощо). 

Паковання і 
маркування, 
тимчасове 
зберігання. 

Подвійне паковання. 
Зовнішнє паковання - 
міцний, непроникний 
пластиковий 
одноразовий 
мішок/пакет або 
контейнер 
обмеженого 
(багаторазового) 
використання, стійкий 
до дезінфекції. 

Кремація. 

6 

Відходи, що утворилися 
в результаті діяльності 
медичних лабораторій 
(мікробіологічні 
культури і штами, що 
містять будь-які живі 
збудники хвороб, 
штучно вирощені в 
значних кількостях; живі 
вакцини, непридатні до 
використання, а також 
лабораторні чашки та 
обладнання для їхнього 
перенесення; залишки 
живильних середовищ, 
інокуляції, змішування 
мікробіологічних 
культур збудників 
інфекційних хвороб). 

Медичні лабораторії або заклади, в структуру яких вони входять, 
повинні отримати Ліцензію. 
Відходи підлягають упакуванню у спеціальні ємності (стійкі до 
автоклавування), обробленню водяним паром під тиском і 
температурою, вторинному пакованню та маркуванню відповідно 
до вимог щодо маркування і паковання небезпечних медичних 
відходів до цих Правил з наступним передаванням суб'єкту 
господарювання, який отримав Ліцензію для проведення 
інсинерації оброблених відходів. 
Зовнішнє паковання - міцний, непроникний пластиковий 
одноразовий мішок/пакет або контейнер обмеженого 
(багаторазового) використання, стійкий до дезінфекції. 
Тимчасове зберігання відходів дозволяється виключно після 
проведення їх оброблення водяним паром під тиском і 
температурою. 

7 

Препарати крові та 
біологічні рідини (рідкі 
біологічні відходи), в 
тому числі рідкі 
біологічні відходи 
віваріїв, отримані від 
хворих на особливо 
небезпечні або 
небезпечні інфекційні 
хвороби. 

Знешкодження 
водяним паром під 
тиском і 
температурою або 
дезінфекційними 
хімічними засобами 
з наступним 
зливанням в 
загальну 
каналізаційнумереж
у. 

- - 

 

 

  



Додаток 4 
до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 

(пункт 3 розділу VIII) 

Склад і мінімальні площі приміщень* 

№ 

з/п 
Найменування приміщень Мінімальна площа, м2

 

1 
Прийом і тимчасове зберігання (накопичення) 
незнешкоджених відходів 

6 

2 Робоче приміщення для знешкодження відходів 
залежно від габаритів 

обладнання, але не менше 12 

3 
Кімната зберігання інвентарю для прибирання робочих 
приміщень 

3 

4 

Тимчасове зберігання знешкоджених відходів 
(приміщення передбачається при відсутності умов для 
зберігання на території) 

залежно від потужності ділянки, 
але не менше 6 

5 Мийка і дезінфекція контейнерів, стійок, візків 4 

6 
Приміщення тимчасового зберігання контейнерів, стійок, 
візків 

8 

7 Склад витратних матеріалів 4 

8 

Санітарно-побутові приміщення: 
гардеробна 

душова 

вбиральня 

зберігання інвентарю для прибирання (за необхідності)** 

  
3 

3 

3 

2 

9 Кімната персоналу з робочим місцем 8 
___________ 

* для будівель, що знову споруджуються та реконструйованих; 
** обов'язкові для приміщень поводження з відходами, які розміщені в окремій будівлі закладу. 

  



Додаток 5 
до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 

(пункт 12 розділу VIII) 

Вимоги 

до мікроклімату приміщень поводження з відходами 

№ 

з/п 
Найменування приміщень 

Внутрішня 
температура

, C 

Кратність повітрообміну Кратність 
витяжки при 
природній 
вентиляції 

приплив витяжка 

1 

Прийом і тимчасове 
зберігання (накопичення) 
незнешкоджених відходів 

16 - 1,5 2 

2 
Робоче приміщення для 
знешкодження відходів 

18 - 20 

З розрахунку 
тепло- і 

вологонадлишкі
в* 

З розрахунку 
тепло- і 

вологонадлиш
ків* 

Не 
допускається 

3 
Тимчасове зберігання 
незнешкоджених відходів 

16 - 2 2 - 3 

4 
Мийка і дезінфекція 
контейнерів, стійок, візків 

18 3 4 
Не 

допускається 

5 

Приміщення тимчасового 
зберігання контейнерів, 
стійок, візків 

18 - 1 1 

6 
Склад витратних 
матеріалів 

16 1 1 1 

7 

Санітарно-побутові 
приміщення (гардеробна, 
душова, санвузол, 
зберігання притирального 
інвентарю) 

23 
Приплив з 
коридору 

75 м3/год на 1 
д.с. 

2 

8 
Кімната персоналу з 
робочим місцем 

20 1 1 1 

 
____________ 

* Залежно від технології та виду обладнання. 
  



Додаток 6 
до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 

(пункти 2, 3 розділу X) 

АКТ передавання відходів 

№ ___________ від ____ / __________ / ______ року 

Найменування закладу охорони здоров'я / код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків*: ____________________________ / ______________ 

Місцезнаходження закладу охорони здоров'я: __________________________________ 

Адреса місця передавання відходів (не заповнюється, якщо співпадає з місцезнаходженням): 
__________________________________ 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та контактний номер телефону відповідальної особи 
закладу охорони здоров'я за поводження з відходами: __________________________________ 

__________________________________ 

____________ 

* фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, 
надають серію (за наявності) та номер паспорта. 
Найменування юридичної особи / прізвище ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 
підприємця / код за ЄДРПОУ: ___________________________ / _____________ 

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, якому передаються відходи: 
__________________________________ 
 

 

№ 

з/п 
Вид відходів1

 

Відомості щодо проведеного 
оброблення/знешкодження/нейтралізаці

ї2 

Обсяг 
відходів

, кг 

Вид ємності4 

1 1.       

2 2.       
____________ 
1
 зазначити вид відходів: медичні відходи категорії B, медичні відходи категорії B (органні відходи хворих: тканини, органи, плацента тощо), медичні 

відходи категорії B (гострі предмети), медичні відходи категорії C. 
2
 зазначити дату проведення знешкодження/нейтралізації, метод знешкодження/нейтралізації, відповідальну особу, яка проводила 

знешкодження/нейтралізацію. 
3
 зазначити вагу відходів в кілограмах (кг). 

4
 зазначити вид ємності, в якій відходи передаються (наприклад, пластиковий одноразовий непроникний контейнер). 

 

Відповідальна особа закладу за поводження 
з відходами: 
_________________________ / ______________ 
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)                         (підпис)

 

Представник суб'єкта господарювання, 
якому передані відходи**: 
_________________________ / ______________ 
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)                         (підпис)

 
____________ 
** не заповнюється для сповіщення шляхом електронної комунікації (телекомунікації) територіального представництва Державної екологічної 
інспекції України, відповідно до адміністративно-територіальної належності. 
 


