
Тема 2.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і 

допоміжних приміщень 

 

Мета 

навчальна: вивчити основні класи шкідливості підприємств за санітарними 

нормами та ознайомитись з вимогами охорони праці до розташування виробничого і 

офісного обладнання та організації робочих місць. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань. 

 

 

План 

1. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами.  

2. Санітарно-захисні зони підприємств.  

3. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до 

виробничих та допоміжних приміщень.  

4. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації.  

5. Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного обладнання та 

організації робочих місць. 
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1. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами 

 

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови 

населених пунктів підприємства, їх окремі будівлі та споруди з технологічними 

процесами, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, 

фізичними чи біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних 

технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними 

зонами (СЗЗ). Розмір санітарно-захисної зони визначають безпосередньо від джерел 

забруднення атмосферного повітря до межі житлової забудови. Джерелами 

забруднення повітря є: організовані (зосереджені) викиди через труби і шахти; 

розосереджені — через ліхтарі промислових споруд; неорганізовані — відкриті 

склади та підвали, місця завантаження, місця для збереження промислових відходів. 

Для підприємств, що є джерелами забруднення атмосфери промисловими 

викидами (залежно від потужності, умов здійснення технологічного процесу, 

кількісного та якісного складу шкідливих виділень тощо), встановлені такі розміри 

санітарно-захисних зон відповідно до класу шкідливості підприємств: І клас — 1000 

м, II клас — 500 м, III клас — 300 м, IV клас — 100 м, V клас — 50 м. 

До І, II та НІ класу відносяться в основному підприємства хімічної та 

металургійної промисловості, деякі підприємства по видобутку руди, виробництву 

будівельних матеріалів. 

До IV класу, поряд з підприємствами хімічної та металургійної промисловості, 

відносяться підприємства металооброблювальної промисловості з чавунним (в 

кількості до 10000 тон/рік) та кольоровим (в кількості до 100 тон/рік) литвом, ряд 

підприємств по виробництву будівельних матеріалів, обробці деревини, багато 

підприємств текстильної, легкої, харчової промисловості. 

До V класу, крім деяких виробництв хімічної та металургійної промисловості, 

відносяться підприємства металооброблювальної промисловості з термічною 

обробкою без ливарних процесів, великі друкарні, меблеві фабрики. 
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2. Санітарно-захисні зони підприємств  

 

Санітарно-захисна зона – територія навколо потенційно небезпечного 

підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення 

господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією 

відповідно до державних нормативних документів. Санітарно-захисні зони 

створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, 

запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних 

хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення 

таких об’єктів від територій житлової забудови. 

Санітарно-захисні зони повинні бути озеленені, адже саме тоді вони повною 

мірою можуть виконувати роль захисних бар'єрів від виробничого пилу, газів, шуму. 

На зовнішній межі санітарно-захисної зони зверненої до житлової забудови, 

концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні 

нормативи (ГДК, ГДР), на межі курортно-рекреаційної зони — 0,8 від значення 

нормативу. 

Велике значення з санітарно-гігієнічної точки зору має благоустрій території, 

що вимагає озеленення, обладнання тротуарів, майданчиків для відпочинку, занять 

спортом та ін. Озеленені ділянки повинні складати не менше 10-15% загальної 

площі підприємства. 

Для збирання та зберігання виробничих відходів потрібно відвести спеціальні 

ділянки з огородженням та зручним під’їздом. 

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 

 - житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, 

будинків для приїжджих, аварійних селищ; 

 - дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально- 

профілактичних та оздоровлювальних установ загального і спеціального 

призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; 

 - спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 

 - охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд 

водопровідної розподільної мережі. 

У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 

 - пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та 

спеціалізованих продовольчих);  

 - будівлі управлінь, конструкторських бюро, учбових закладів; 

 - виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприєм-ства 

громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов’язані з 

обслуговуванням даного та прилеглих підприємств; 

 - приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони 

підприємств за встановленим списочним складом;  

 - стоянки для громадського та індивідуального транспорту; 

 - місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи; 

 - свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджувальні споруди, 

споруди для  підготовки технічної води; 

 - каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання; 
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 - розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 

Територія санітарно-захисної зони має бути розпланованою та 

упорядкованою. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони залежно від 

ширини зони повинна складати: до 300 м – 60%, від 300 до 1000 м – 50%, понад 

1000 м – 40%. 
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3. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до 

виробничих та допоміжних приміщень 
 

 

Генеральні плани промислових підприємств розробляють у відповідності до 

санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки праці і пожежної безпеки, тобто 

передбачають запобіганню виникнення небезпечних чи шкідливих виробничих 

факторів, що перевищують гранично допустимі концентрації чи рівні в 

атмосферному повітрі населених пунктів і водойм, а також розповсюдження пожеж. 

При цьому враховується також натуральне провітрювання та освітлення. Площадка 

промислового підприємства повинна мати відносно рівну поверхню і нахил до 

0,002% для стоку поверхневих вод. 

За функціональним призначенням площадка підприємства розділяється на 

зони: передзаводську (за межами огорожі чи умовної межі підприємства), 

виробничу, підсобну і складську. 

Забудова промислової площадки може бути суцільною або окремо 

розміщеними будівлями, одно- або багатоповерховими. Забороняється суцільна 

забудова із замкненим  внутрішнім двором, бо в цьому випадку погіршується 

провітрювання та натуральне освітлення будівель. 

Санітарні розриви між будівлями, що освітлюються через віконні прорізи, 

приймаються не менше найбільної висоти до верху карнизу будівель, що розміщені 

напроти. 

Виробничі та складські приміщення можуть мати будь-яку форму та розміри, 

зумовлені виробничими вимогами, але, виходячи з санітарно-гігієнічних умов 

(освітлення, вентиляція), найбільш доцільні будівлі, що мають форму прямокутника. 

Конструкція виробничих будівель, число поверхів та площа обумовлюються 

технологічними процесами, категорієї вибухопожежонебезпеки, наявністю 

шкідливих та небезпечних факторів. 

Центральних вхід на територію підприємства слід передбачати з боку 

основного підходу чи під’їзду працівників. Територія підприємства повинна мати 

впорядковані пішоходні доріжки (тротуари) від центрального та додаткових 

прохідних пунктів до всіх будівель і споруд. До будівель і споруд по усій їх довжині 

має передбачатись під’їзд пожежних автомобілів. 

До будівель передбачається підвод мереж електроенергії, водопостачання та 

каналізації. 

Територія підприємства має бути озеленена, площа цих ділянок повинна 

складати не менше 10% площі підприємства. 

Вибір типу приміщення визначається технологічним процесом та можливістю 

боротьби з шумом, вібрацією і забрудненням повітря. Наявність великих за 

розміром віконних прорізів та ліхтарів має забезпечувати хороше натуральне 

освітлення. Обов’язковим являється також улаштування ефективної вентиляції. 

Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об’єм і площа 

— 15 м3  та 4,5 м2  відповідно на кожного працівника. 

Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла (більше 20 ккал/(м3 

*год)), а також із значними виділеннями шкідливих газів, парів чи пилу слід, як 
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правило, розміщувати біля зовнішніх стін будівель, а у багатоповерхових будівлях – 

на верхніх поверхах. 

Підлога на робочих місцях має бути рівною, теплою, щільною та такою, що не 

чинить опір ударам; мати неслизьку та зручну для очистки поверхню; бути стійкою 

до хімічних впливів та поглинення цих речовин. 

Стіни виробничих та побутових приміщень мають відповідати вимогам шумо- і 

теплозахисту; підлягати легкому прибиранню та миттю; мати оздоблення, що 

виключає можливість поглинення чи осадження отруйних речовин (керамічна 

плитка, олійна фарба).  

Приміщення, де розміщені виробництва з відділенням шкідливих та агресивних 

речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ін.), повинні мати стіни, 

стелю та конструкції, пофарбовані так, щоб попереджувалась сорбція (осаджування) 

цих речовин та допускались легкі очищення та миття цих поверхонь. 

У приміщеннях з великим виділенням пилу (шліфування, заточка, розмел) слід 

передбачити прибирання за допомогою пилососів чи гідрозмивання. 

Колір інтер’єрів приміщень має відповідати вимогам технічної естетики. 

До допоміжних відносяться приміщення та будівлі адміністративні, санітарно-

побутові, громадського харчування, охорони здоров’я, культурного обслуговування, 

конструкторських бюро, для учбових занять та громадських організацій. 

Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній будівлі з 

виробничими приміщеннями або прибудованою до них у місцях з найменшим 

впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення неможливе, то їх можна 

розміщувати і в окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудов має бути не меншою 3,3 

м, висота від підлоги до низу перекрить — 2,2 м, а у місцях нерегулярного переходу 

людей – 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що розміщені у виробничих 

будівлях, має бути не меншою 2,4 м. 

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4м2 на одне робоче 

місце у кімнаті управлінь і 6 м2  — у конструкторських бюро; 0,9 м2  на одне місце в 

залі нарад; 0,27 м2 на одного співробітника у вестибюлях та гардеробних. 

До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні; душові; туалети; 

кімнати для вмивання та паління; приміщення для знешкодження, сушіння та 

обезпилення робочого одягу; приміщення для особистої гігієни жінок та кормління 

немовлят; приміщення для обігрівання працівників. У санітарно-побутових 

приміщеннях підлоги мають бути вологостійкими, з неслизькою поверхнею, світлих 

тонів; стіни та перегородки — облицьовані вологостійким, світлих тонів 

матеріалами на висоту 1,8 м. 

В гардеробних приміщеннях для зберігання одігу мають бути шафи з 

розмірами: висота 1650 мм, ширина 250…400 мм, глибина 300 мм. Кількість шаф 

має відповідати списочній кількості працівників.  
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4. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації  

 

Виробничі приміщення повинні бути обладнанні системами виробничого, 

протипожежного та господарсько-питного водопроводів, господарсько-побутової та 

виробничою каналізацією. 

Водопостачання. Залежно від призначення будівлі і технології виробництва 

передбачають системи зовнішнього та внутрішнього водопостачання. В залежності 

від вимог технологічного процесу застосовують такі системи технологічного 

водопостачання: оборотну, повторного використання, охолодженої, дистильованої, 

пом’якшеної води та ін. Для скорочення розходу води на технологічні потреби слід 

застосовувати системи повторного та оборотного водопостачання. 

Пристрої питного водопостачання (фонтанчики) рекомендується розміщувати 

у проходах виробничих приміщень, вестибюлях, кімнатах відпочинку, на відкритих 

площадках території підприємства і, як виняток, у виробничих цехах. Мережі 

господарчо-питного водопостачання мають бути відділені від мереж, що подають не 

питну воду. 

Норми розходу води на господарсько-питні потреби становлять 45 л у гарячих 

цехах та 25 л на працівника в зміну у звичайних цехах. 

Каналізація. Каналізація, що служить для відведення стічних вод, розділяється 

на виробничу, господарсько-фекальну та зливову. Каналізаційні системи 

складаються з приймальних пристроїв (лотки, раковини), каналізаційних мереж, 

станції перекачки, очисних споруд та допоміжних пристроїв. 

Забороняється спуск господарсько-фекальних та виробничих стічних вод у 

поглинаючі колодязі, щоб запобігти забрудненню водоносних шарів гранту. На ряді 

підприємств здійснюється оборотна система водопостачання, при якій забруднена 

виробнича вода після очищення знову поступає для потреб технологічних процесів. 

Спуск незабруднених виробничих стічних вод (наприклад, з системи огородження) 

допускається у зливну каналізацію, що призначена для стікання атмосферних 

опадів. 

Для багатьох підприємств допускається спуск стічних вод, що вміщують 

шкідливі речовини, після відповідної обробки, у міську каналізаційну мережі, якщо 

концентрація шкідливих речовин у суміші стічних вод підприємства та міських 

стічних вод не перевищує встановлених норм. 
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5. Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного обладнання 

та організації робочих місць 

 

 

Організація праці на робочому місці – це комплекс заходів, що забезпечують 

трудовий процес та ефективне використання знарядь виробництва і предметів праці. 

Робоче місце – це зона, яка оснащена технічними засобами і в якій 

відбувається трудова діяльність працівника чи групи працівників. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та системи 

робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у ній органів 

керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв та ін., а також у виборі 

оптимального режиму праці та відпочинку. 

Оснащення та обладнання робочого місця залежить від виконуваної роботи 

(технологічних операцій), від характеру роботи (розумова, фізична, тяжка, 

монотонна) та від умов праці (комфортні, нормальні, несприятливі).  

Безпосередньо на робочому місці слід передбачати інформаційне 

устаткування і органи управління; технологічну оснастку (опорні елементи, 

швидкодіючі затискачі, шарнірні монтажні головки, настільні бункери і касети з 

гніздами та ін.); додаткове обладнання (робочий стіл, сидіння оператора, підставка 

для ніг, шафа для інструментів та ін.); транспортні засоби (транспортери, підвісні 

конвейєри та ін.); пристрої для укладення матеріалів, заготовок, готових виробів; 

засоби сигналізації; засоби техніки безпеки. 

Робоче місце працівника (особливо, оператора) визначає два поля: 

інформаційне поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне поле 

(простір з органами управління та об’єктом праці). 

В інформаційному полі зорового спостереження (рис. 5.1) виділяють три зони: 

у зоні 1 розміщують засоби відображення інформації, які використовуються дуже 

часто і вимагають точного та швидкого зчитування інформації; у зоні 2 – засоби 

інформації, які використовуються часто і вимагають менш точного і швидкого 

зчитування інформації; у зоні 3 – засоби відображення інформації, які 

використовуються рідко. 

В моторному полі теж виділяють три зони: 1 – зона оптимальної досяжності, в 

якій розміщують дуже важливі і дуже часто використовувані (більше 2 раз за 

хвилину) органи управління; 2 – зона легкої досяжності, в якій розміщують часто 

використовувані (2 рази за хвилину) органи управління; 3 – зона досяжності, в якій 

розміщують рідко використовувані (менше 2 раз за хвилину) органи управління.  

Приклади організації робочого місця монтажника радіоапаратури та токаря 

представлені на рис. 5.2 та 5.3. 
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Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. Площа робочого місця має 

бути такою, щоб, по-перше, дозволяла зручно, з найменшими витратами енергії, 

безпечно та продуктивно проводити трудовий процес, тобто щоб відповідала 

нормам технологічного проектування, і, по-друге, складала не менше 4,5 м2 на 

одного працівника.  

Кожне робоче місце повинне: 

 обладнуватись необхідними засобами колективного захисту; 

Рис. 5.1. Зони в полі зорового спостереження: а — в горизонтальній площині; б — 

у вертикальній площині 

 

Рис. 5.2. Зони в моторному полі при 

виконанні ручних операцій при робочій 

позі “стоячи”: 1 - оптимальна робоча зона; 

2 - зона досяжності рук при фіксованому  

положенні ніг 

 

Рис. 5.3 Організація робочого місця 

монтажника радіоапаратури (робочі столи 

розташовані один за одним): 1 - робочий 

стіл (1300х700 мм); 2 - шафа для 

зберігання матеріалів та інструментів 

(960х900 мм); 3 - стілець (діаметр сидіння 

350 мм); 4 - стіна; 5 - виробнича площа, що 

зайнята робочим місцем (заштрихована і 

обмежена пунктиром) 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 укомплектовуватись необхідними засобами індивідуального захисту; 

 мати достатнє натуральне та штучне освітлення; 

 мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм; 

 мати вентиляцію; 

 мати параметри інших санітарно-гігієнічних факторів такі, що не перевищують 

гранично допустимих значень відповідних нормативних документів. 
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