Інструкційна картка для самостійної роботи № 11
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.
Питання для самостійної роботи:
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.
Література
1. Закон України «Про охорону праці» (нова редакція із змінами та
доповненнями станом на 1 січня 2004 року). – К.: Основа, 2004. – 56 с.
2. Васильчук М.В. та ін. Основи охорони праці : проб. підручник для учнів
проф.-тех. навч. закладів – К.: Просвіта, 1997. – 208 с.
3. Катроненко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій :
Навчальний посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2009. – 540 с.
4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці:
Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с.
5. Голінько В.І. Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-во освіти і
науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с.
6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2005. –
317с.
7. Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи
охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
8. Закон України «Про охорону праці» (нова редакція із змінами та
доповненнями станом на 1 січня 2004 року). - К.: Основа, 2004. - 56 с.
9. Закон України «Про пожежну безпеку» (нова редакція із змінами та
доповненнями станом на 17.02.2011) [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.
cgi?nreg=3 745-12

10.Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та
ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.
11.Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. /
К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В.
Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і
М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с
12. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М.
Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2010. – 374 с.
Методичні рекомендації
Опрацьовуючи матеріал необхідно насамперед усвідомити, що 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.
Також необхідно запам’ятати, що 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.
Дали необхідно з’ясувати необхідність створення санітарно-захисних зон.
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.
Необхідно також знати основні об’єкти які дозволяються та забороняються
розмінювати у санітарно-захисних зонах.

Вивчаючи вимоги до розташування промислового майданчика
підприємства, виробничих та допоміжних приміщень слід запам’ятати, що
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.
Слід звернути увагу на те, що вибір типу приміщення визначається
технологічним процесом та можливістю боротьби з шумом, вібрацією і
забрудненням повітря. Виробничі приміщення відповідно до вимог чинних
нормативів мають бути забезпечені достатнім природним освітленням.
Обов’язковим є являється також улаштування ефективної за екологічними і
санітарно-гігієнічними показниками вентиляції.
Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла, а також зі
значними виділеннями шкідливих газів, пару чи пилу слід, як правило,
розміщувати біля зовнішніх стін будівель, а у багатоповерхових будівлях – на
верхніх поверхах.
При вивченні вимог охорони праці до розташування виробничого і офісного
обладнання та організації робочих місць слід запам’ятати, що 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.
Особливу увагу потрібно звернути на вимоги виробничої санітарії до
робочого місця.
Кожне робоче місце повинне:
 обладнуватись необхідними засобами колективного захисту;
 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.
Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте основні вимоги до розташування виробничого
обладнання.
2. Охарактеризуйте основні вимоги до розташування офісного обладнання.
3. Що треба враховуючи вибираючи майданчик для будівництва
підприємства?

4. Які допоміжні приміщення входять до складу будь-якого підприємства?
5. Які розміри санітарно-захисних зон встановлено відповідно до класу
шкідливості підприємств?
6. Якими системами повинні бути обладнані виробничі приміщення?
Викладач:_________ Григор’єва Л.В.

