
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про затвердження максимально допустимих рівнів (МДР) вмісту 
хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу у сільськогосподарській продукції 
та іарчових продуктах та Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів 
безгечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до статті 162 3 Закону України «Про пестициди і 
агрєхімікати», підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони 
здо:ов'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 34 січня 2020 року № 90)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити максимально допустимі рівні (МДР) вмісту
хлорпірифосу та хлорпірифос - метилу у сільськогосподарській продукції та 
харчових продуктах в кількості 0,01 мг/кг (мг/л).

2. Затвердити Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів
безлечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року № 55, 
зар: єстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за 
№ 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
28 травня 2020 року № 1276), що додаються.
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3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворювань 
(Ру.енко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому 
законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра охорони здоров’я України -  головного державного санітарного 
лікаря України Ляшка В.К.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року.

Максим СТЕПАНОВ



з

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про 
затвердження максимально допустимих рівнів (МДР) вмісту 

хл зрпірифосу та хлорпірифос-метилу у сільськогосподарській продукції 
тії харчових продуктах та Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів 

безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів»

1. Мета

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про 
затвердження максимально допустимих рівнів (МДР) вмісту хлорпірифосу та 
хлорпірифос-метилу у сільськогосподарській продукції та харчових продуктах 
та Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування 
пестицидів і агрохімікатів» (далі -  проект акта) розроблено з метою 
визначення шляхів гармонізації вітчизняних нормативних документів з 
директивами ЄС, зокрема Регламентом ЄС 396/2005 Європейського 
Парламенту і Ради від 23 лютого 2005 року щодо максимальних залишків 
пестицидів в або на харчових продуктах і кормах рослинного і тваринного 
поводження, який вносить зміни до директиви Ради № 91/414/ЄЄС, в питанні 
всттновлення максимально допустимих рівнів залишків діючих речовин 
хлсрпірифосу та хлорпірифос-метилу в сільськогосподарській та харчовій 
про дукції на рівні 0,01 мг/кг.

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Під час розробки гігієнічних нормативів, провідними науковцями 
виїдаються властивості пестицидів і агрохімікатів та їх діючих хімічних 
речовин, їх можливий вплив на здоров’я людини, властивості, які можуть 
впі тнути на навколишнє природне середовище, середовище життєдіяльності 
лю.:ини, проводяться відповідні лабораторні дослідження, тощо.

Питання встановлення максимально допустимих рівнів залишків діючих 
речовин хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу в сільськогосподарській та 
харчовій продукції на рівні 0,01 мг/кг, що дозволить обмеження ввезення 
продукції, що імпортується в Україну та містить залишків діючих речовин 
хле зпірифосу та хлорпірифос-метилу в сільськогосподарській та харчовій 
продукції на рівні 0,01 мг/кг, а також дозволить експортувати якісну 
укр іїнську сільськогосподарську продукцію до Європейського Союзу з 
урахуванням чинних в Європейському Союзі максимально допустимих рівнів 
залишків хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу, згідно Регламенту ЄС 
39( '2005 Європейського Парламенту і Ради від 23 лютого 2005 року щодо 
максимальних залишків пестицидів в або на харчових продуктах і кормах 
рослинного і тваринного походження, який вносить зміни до директиви Ради 
№ 91/414/ЄЄС.
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Проведений аналіз гігієнічних нормативів з використанням підходів 
ко\ члексного гігієнічного нормування показав, що фактичне надходження 
хлорпірифосу в організм людини з усім спектром пронормованих харчових 
продуктів складає ~ 414,71 % від допустимого добового надходження з 
харчовими продуктами та ~ 235 % від допустимого добового надходження. 
Відповідно, рекомендований спектр гігієнічних нормативів, затверджених для 
хлорпірифосу на території України, не дає можливості забезпечити 
без ечність споживання сільськогосподарської продукції, вирощеної при 
застосуванні препаратів на основі хлорпірифосу.

Враховуючи наведені факти, прийнято вішення про необхідність 
введення додаткових запобіжників для використання хлорпиріфосу, що 
мо>-уть полягати у зменшенні гігієнічних нормативів його вмісту у 
сільськогосподарській сировині та харчових продуктах, а також розробку 
ноЕііх аналітичних методів контролю за застосуванням препаратів на основі 
хлорпірифосу.

Обмежити вміст залишків хлорпірифосу та хлорпіфос-метилу у 
сільськогосподарській сировині та харчових продуктах до рівня 0,01 мг/кг 
можливо лише за умови перегляду вже існуючих в Україні нормативів та (за 
необхідності) затвердження МДР на рівні 0,01 мг/кг.

3. Основні положення проекту акта
Проектом акта передбачено затвердження максимально допустимих 

рівгів (МДР) вмісту хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу у 
сільськогосподарській продукції та харчових продуктах.

4. Правові аспекти
Проект акта розроблено відповідно до статті 165 Закону України «Про 

пестициди і агрохімікати», пункту 6 Порядку проведення державних 
виг зобувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків 
пес ицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, 
зат; ердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1996 
року № 295.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з 

державного бюджету та/або місцевих бюджетів.
У зв’язку з цим, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових 

виг зат, їх обсяг та джерела покриття не проводився.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта не потребує проведення публічних консультацій.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

сах зврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і
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зас'зсування української мови як державної, тому не потребує погодження із 
прецставниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування 
чи відповідних органів місцевого самоврядування, Уповноваженим 
ГІре шдента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з 
праї; осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з 
інвапідністю, їх спілок, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, 
тор івлі та сільського господарства України, Міністерством аграрної політики 
та гро довольства України, Державною службою України з питань безпечності 
хар чових продуктів та захисту споживачів, Національною академією медичних 
наук України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 
Державною регуляторною службою України.

Проект акта потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві 
юсі лції України.

7. Оцінка відповідності
Проект акта не містить норм, що стосуються 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 
ств рюють підстав для дискримінації.

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

Проект акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання 
висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення 
цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проект не стосується питань 
інформатизації, електронного урядування, формування і використання 
нап ональних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного 
суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або 
цифрового розвитку.

8. Прогноз результатів
Проект акта впливає на екологію, навколишнє природне середовище та 

громадське здоров’я за рахунок зменшення небезпечних факторів фізичної, 
хімічної, біологічної природи, що присутні у середовищі життєдіяльності 
лю. ини, та підлягає гігієнічній регламентації, що здійснюється з метою 
обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом 
встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини.

Реалізація проекту акта не матиме негативного впливу на ринкове 
середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, 
громадян і держави, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 
територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення.
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Вплив на інтереси заінтересованих сторін

3: інтересо- 
вана сторона

Вплив реалізації акта 
на заінтересовану 

сторону

Пояснення 
очікуваного впливу

Населення 
Уь каїни

Позитивний

Безпечне для здоров’я людини і 
навколишнього природного середовища 
застосування пестицидів і агрохімікатів; 
Зниження ризику професійних 
захворювань

Суб'єкти 
гоепода- 
рк зання

Позитивний

При дотриманні суб’єктами 
господарської діяльності затверджених 
гігієнічні нормативи і регламенти 
безпечного застосування пестицидів і 
агрохімікатів буде знижений ризик 
виникнення забруднення навколишнього 
середовища та середовища 
життєдіяльності людини

Міністр охорони здоров’я Укр

« » 2021 року

Максим СТЕПАНОВ


