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РОЗРАХУНОК ПЛОЩ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА 

ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
 

Мета роботи – дати можливість ознайомитися з методикою ро-

зрахунків площ адміністративних та побутових приміщень підпри-

ємств і організацій залежно від кількості та складу працівників. 

 

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 

На будь-якому підприємстві, незалежно від масштабу виробни-

цтва, повинні бути передбачені адміністративні та побутові примі-

щення, які за призначенням поділяються на: 

– санітарно-побутові (гардеробні, душові, умивальні, туалети, 

кімнати для куріння, місця для пристроїв питного водопостачання, 

приміщення для обігрівання тощо); 

– охорони здоров'я (пункти охорони здоров'я, інгаляторії, при-

міщення для відпочинку в робочий час та психологічного розванта-

ження); 

– громадського харчування (їдальні, буфети, кімнати прийняття 

їжі); 

– культурного обслуговування (приміщення для зборів, заклади 

культури, спортивні споруди); 

– адміністративні (приміщення управління, громадських органі-

зацій, охорони праці, конструкторських бюро). 

Вимоги щодо складу, розміщення, розмірів та обладнання адмі-

ністративних та побутових приміщень викладені в ДБН В.2.2-28:2010 

«Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового приз-

начення». 

Адміністративні та побутові приміщення, як правило, розміщу-

ють в окремій будівлі, яка з'єднується з виробничою будівлею спеціа-

льними теплими переходами.  

Ширина адміністративних та побутових багатоповерхових буді-

вель приймається, як правило, рівною 18 м. Ширину прибудови з ад-

міністративними та побутовими приміщеннями при односторонньому 

боковому природному освітленні необхідно приймати 12 м (в окремих 

випадках допускається 9 м). 
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Висота приміщень допоміжних будівель від підлоги до стелі має 

бути не менше 2,5 м, а до виступаючих конструкцій перекрить облад-

нання та комунікацій – не менше 2,2 м. 

Побутові приміщення необхідно розташовувати з максимальним 

наближенням до робочих місць, з урахуванням відсутності  зустрічних 

потоків людей, а також переходів через виробничі приміщення зі шкі-

дливими виділеннями, неопалювані частини будівлі та відкриті прос-

тори. Приміщення громадського харчування, охорони здоров'я, куль-

турного обслуговування необхідно розташовувати в місцях, де вплив 

шкідливих виробничих факторів найменший. Не допускається розмі-

щувати душові, умивальні та туалети над робочими кімнатами управ-

лінь, технічних служб, охорони здоров'я, громадського харчування, 

громадських організацій. 

Відстань від робочих місць у виробничих будівлях до туалетів, 

місць для куріння, приміщень для відпочинку, обігрівання, напівду-

шів, пристроїв питного водопостачання не повинна перевищувати 75 

м, а для робочих місць на території підприємства – 150 м. 

 

1.1 Санітарно-побутові приміщення 

 

Розрахунок необхідної кількості санітарно-побутових примі-

щень та спеціальних побутових приборів (кранів, душових, сіток то-

що) для працівників, які зайняті безпосередньо на виробництві, про-

водиться відповідно до санітарної характеристики виробничих проце-

сів (додаток Б) та кількості працівників у найчисленнішій зміні.  

Стіни та перегородки приміщень душових, переддушових, уми-

вальних, туалетів, кімнат для куріння, приміщень для сушіння та зне-

пилювання спецодягу необхідно виконувати висотою 2 м від підлоги в 

світлих тонах із матеріалів, які допускають їх легке чищення та миття 

водою із застосуванням миючих засобів. Підлоги санітарно-побутових 

приміщень повинні бути вологостійкими і в той же час мати неслизь-

ку поверхню. Особливо це важливо для душових, переддушових, уми-

вальних та гардеробних приміщень. 

Проектувати душові, переддушові, умивальні, туалети, гардеро-

бні необхідно окремо для чоловіків і жінок. 

Гардеробні служать для зберігання вуличного, домашнього, ро-

бочого одягу та взуття. Гардеробні вуличного, а також вуличного і 
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домашнього одягу в будь-яких випадках можуть бути загальними для 

всіх груп виробничих процесів. 

При списковій чисельності працюючих на підприємстві до 50 

осіб допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виро-

бничих процесів. 

Кількість шафок має дорівнювати списковій кількості працівни-

ків. Кількість вішаків (гачків) для окремого зберігання вуличного одя-

гу визначається кількістю працівників удвох найчисленніших суміж-

них змінах. Довжина вішалки приймається із розрахунку 5 гачків на 1 

пог. метр. 

Шафки облаштовують відкидними сидіннями, а якшо вони від-

сутні, то в гардеробних належить передбачити лавки шириною не ме-

нше 0,3 м та довжиною із розрахунку 0,6 м на одне місце. Кількість 

місць для роздягання повинна бути не менше 25% від кількості пра-

цівників найчисленнішої зміни. Відстань між рядами шафок з відкид-

ними сидіннями приймається 1,5 м, а при наявності лавок – 2 м. 

Душові належить розміщувати суміжно з гардеробними. У ви-

падках спільного зберігання в гардеробній всіх видів одягу обладну-

ються переддушові для переодягання; при кількості душових сіток до 

чотирьох переддушова не передбачається. Не допускається розміщу-

вати душові та переддушові біля зовнішніх стін будівель. 

Кількість душових сіток визначають згідно додатку (додаток Б). 

Душові обладнуються відкритими кабінами, що мають розміри 

0,9 x 0,9 м, загородженими з трьох сторін. Допускається до 20% ду-

шових кабін передбачати закритими (розмірами 1,8 x 0,9 м). Ширина 

проходу між рядами душових кабін приймається не менше 2 м. 

Умивальні розміщуються в окремих приміщеннях, суміжно з 

гардеробними спеціального одягу, загальними гардеробними або в 

приміщеннях гардеробних. До 40% розрахункової кількості умиваль-

ників допускається розміщувати у виробничих приміщеннях поблизу 

робочих місць. 

Умивальники у допоміжних та адміністративних приміщеннях 

(управління, конструкторські бюро, культурного обслуговування, їда-

льні) допускається розміщувати в тамбурах при туалетах. 

Відстань між кранами умивальників повинна бути не менше 

0,65 м, а ширина проходу мід рядами умивальників – не менше 2 м. 

Кількість кранів приймається за даними табл. 3.1 та кількістю праців-

ників найчисленнішої зміни. 
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Туалети в багатоповерхових виробничих, побутових і адміні–

стративних будівлях належить передбачати на кожному поверсі. При 

кількості до 30 працівників на двох суміжних поверхах туалет може 

бути тільки на одному – з найбільшою кількістю працівників, а якщо 

на трьох поверхах знаходиться не більше 10 працівників, то може бу-

ти лише один туалет. 

Допускається улаштовувати спільний туалет для чоловіків і жі-

нок при загальній кількості працівників найчисленнішої зміни не бі-

льше 15 осіб. 

Вхід до туалету слід передбачати через тамбур із дверима, які 

самі зачиняються. В тамбурах теалетів розміщуються умивальники із 

розрахунку один умивальник на чотири кабіни, при меншій кількості 

кабін – один умивальник на кожний туалет. Туалетні кімнати облад-

нують підлоговими чашами або унітазами, які розміщуються в окре-

мих закритих кабінах розмірами 1,2 x 0,9 м, висотою перегородок 

1,8 м і дверима, що відкриваються назовні. 

Кількість підлогових чаш або унітазів приймається із розрахун-

ку один унітаз (чаша) на 15 чоловік. В чоловічих туалетах встановлю-

ються також і пісуари із розрахунку: 1 індивідуальний пісуар або 0,4 м 

настінного лоткового на 1 унітаз (чашу). При розташуванні пісуарів 

навпроти кабін ширина проходу між ними повинна бути не менше 2 м. 

Кімнати для куріння належить розміщувати суміжно з туале-

тами або приміщеннями для відпочинку та обігрівання. Площа кімнат 

для куріння визначається із розрахунку на одного працюючого в най-

чисельнішій зміні: 0,03 м
2
 для чоловіків і 0,01 м

2
 для жінок, але не ме-

нше 9 м
2
. У найчисельнішій зміні при кількості працівників менше 100 

обладнують спеціальні місця для куріння на сходових клітках, в там-

бурах при туалетах, де вивішується знак „Місце для куріння". 

Приклад розташування санітарно-побутових приміщень наведе-

но на рисунку 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Приклад розташування санітарно-побутових 

приміщень 

 

1.2 Приміщення охорони здоров’я 

 

Пункти охорони здоров'я повинні передбачатись на промисло-

вому підприємстві при кількості працюючих 50 і більше. Категорія 

пункту охорони здоров'я визначається наступним чином: при списко-

вій чисельності працівників від 50 до 300 – медичний пункт; від 301 

до 1700 – фельдшерський; більше 1700 – лікарський пункт. Площа ме-

дичного пункту приймається: 12 м
2
 при списковій чисельності праців-

ників від 50 до 150 осіб, та 18 м
2
 – від 151 до 300 осіб. Загальна площа 

фельдшерського пункту повинна становити 100-120 м
2
, а лікарського 

– 180-240 м
2
. 

Приміщення особистої гігієни жінок передбачається при кіль-

кості працівниць у найчисельнішій зміні не менше 15. Такі приміщен-

ня слід розміщувати при туалетах або пунктах охорони здоров'я. В 

них передбачаються місця для роздягання, умивальник і процедурні 

кабіни, що мають висоту перегородок 1,8 м та розміри в плані 

1,8 x 1,2 м. Кількість установок приймається з розрахунку одна уста-

новка на 75 жінок. 

Приміщення для відпочинку в робочий час та психо-

логічного розвантаження передбачаються відповідно до технологіч-

ної частини проекту. Такі приміщення рекомендується розміщувати 

при пунктах охорони здоров'я або гардеробних домашнього одягу. В 

приміщеннях для відпочинку та психологічного розвантаження доці-
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льно передбачити пристрої для приготування спеціальних тонізуючих 

напоїв, а також місця для занять фізичною культурою. Площу цих 

приміщень потрібно приймати з розрахунку 0,2 м
2
 на одного праців-

ника найчисленнішої зміни, але не менше 18 м
2
. 

 

1.3 Приміщення громадського харчування 

 

Для забезпечення працівників загальним та дієтичним харчу-

ванням на підприємствах передбачаються приміщення громадського 

харчування: при кількості працівників у найчисельнішій зміні більше 

200 – їдальні, а менше 200 – буфет, що відпускає гарячі страви, які до-

ставляються з інших підприємств громадського харчування. При кіль-

кості працівників у найчисельнішій зміні менше 30 допускається ор-

ганізовувати кімнати для прийняття їжі. Якщо кількість працюючих 

становить менше 10 то допускається замість кімнати приймання їжі 

передбачати в гардеробній додаткове місце площею 6 м
2
, де встанов-

люється стіл. 

Кількість місць в їдальнях та буфетах визначається із розрахун-

ку одне місце на 4 працівники найчисельнішої зміни. Площа кімнати 

приймання їжі визначається із розрахунку 1 м
2
 на кожного відвідува-

ча, але не менше 12 м
2
. Таку кімнату необхідно обладнати умивальни-

ками, електрокип'ятильниками, забезпечити відповідними меблями. 

 

1.4 Приміщення культурного обслуговування 

 

На промислових підприємствах необхідно передбачати цехові 

приміщення для зборів, культурних заходів та спортивні зали. Примі-

щення для зборів належить розміщувати поблизу цехів та дільниць. 

При кількості до 50 працівників на підприємстві приміщення для збо-

рів може суміщатися з кімнатою для відпочинку та приймання їжі. 

Площа приміщень визначається залежно від кількості працівників в 

найчисельнішій зміні: від 50 до 100 – 24 м
2
, від 101 до 200 – 36 м

2
, від 

201 до 300 – 48 м
2
. 

На підприємствах з кількістю працівників понад 600 належить 

передбачати зали для зборів, площа яких визначається із розрахунку 

на 30% працівників зміни при нормі 0,9 м
2
 на одне місце. 
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1.5 Адміністративні приміщення 

 

Площа приміщень управлінь, конструкторських бюро визнача–

ється із розрахунку на одного працівника: 4 м
2
 – для робочих кімнат 

управлінь; 6 м
2
 – для кімнат конструкторських бюро, обчислюваль–

них центрів, місць з відеодисплейними терміналами. 

Площа приміщення профкому приймається: при чисельності 

працівників від 100 до 300 осіб – 12 м
2
, від 301 до 500 осіб – 18 м

2
, від 

501 до 1000 осіб – 36 м
2
, від 1001 до 1500 осіб – 54 м

2
, понад 1501 осіб 

– 60 м
2
. 

На підприємствах із списковою кількістю працівників до 100 

осіб для всіх громадських організацій передбачається одне приміщен-

ня площею 12 м
2
. 

Площа кабінету з охорони праці визначається в залежності від 

спискової кількості працівників підприємства: від 100 до 1000 осіб – 

24 м
2
, від 1001 до 3000 осіб – 48 м

2
. На підприємствах із списковою 

кількістю працівників до 100 осіб, а також у цехах створюються від-

повідно загальнооб'єктовий та цехові кутки охорони праці. 

Рекомендації до розрахунку та визначення необхідних площ ад-

міністративних та побутових приміщень наведені в додатку (додаток 

В). 

 

2. МЕТОДИКА Й АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ 
 

 2.1 З’ясувати вихідні дані згідно варіанту (додаток А). 

  

2.2 Визначити очікувану кількість чоловіків ЧN і жінок ЖN на 

підприємстві: 

NkN ЧЧ  , осіб;                                     (2.1) 

NkN ЖЖ  , осіб;                                    (2.2) 

де: N – загальна спискова кількість працівників на підприємст-

ві, осіб; 

Чk – процентна кількість чоловіків на підприємстві; 

Жk – процентна кількість жінок на підприємстві. 
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2.3 Визначити очікувану кількість чоловіків ЧРN і жінок 

ЖРN на підприємстві робітничих професій: 

РЧЧР NkN  , осіб;                                    (2.3) 

РЖЖР NkN  , осіб;                                   (2.4) 

де: РN – кількість працівників на підприємстві робітничих 

професій, осіб; 

Чk – процентна кількість чоловіків на підприємстві; 

Жk – процентна кількість жінок на підприємстві. 

 

 2.4 Визначити очікувану кількість чоловіків
Зм

ЧN  і жінок
Зм

ЖN , 

та загальну кількість працівників
ЗмN  у найчисельнішій зміні: 

Ч

ЗмЗм

Ч NkN  max , осіб;                                  (2.5) 

Ж

ЗмЗм

Ж NkN  max , осіб;                                 (2.6) 

Зм

Ж

Зм

Ч

Зм NNN  , осіб;                                (2.7) 

де: ЧN – очікувана кількість чоловіків на підприємстві, осіб; 

ЖN – очікувана кількість жінок на підприємстві, осіб; 
Змkmax – коефіцієнт складу найчисельнішої зміни. 

 

 2.5 Визначити очікувану кількість чоловіків
Зм

ЧРN  і жінок
Зм

ЖРN , 

та загальну кількість працівників
Зм

РN  у найчисельнішій зміні серед 

робітничих професій:  

ЧР

ЗмЗм

ЧР NkN  max , осіб;                                 (2.8) 

ЖР

ЗмЗм

ЖР NkN  max , осіб;                                (2.9) 

Зм

ЖР

Зм

ЧР

Зм

Р NNN  , осіб;                             (2.10) 

де: ЧРN – очікувана кількість чоловіків на підприємстві робіт-

ничих професій, осіб; 

ЖРN – очікувана кількість жінок на підприємстві робітничих профе-

сій, осіб; 
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Змkmax – коефіцієнт складу найчисельнішої зміни. 

 

 2.6 Визначити площі чоловічих ГЧS  і жіночих ГЖS , та загальну 

площу ГS  гардеробних на підприємстві: 

ЧГЧ NS  9,0 , м
2
;                                   (2.11) 

ЖГЖ NS  9,0 , м
2
;                                  (2.12) 

ГЖГЧГ SSS  , м
2
;                                 (2.13) 

де: ЧN – очікувана кількість чоловіків на підприємстві, осіб; 

ЖN – очікувана кількість жінок на підприємстві, осіб. 

 

 2.7 Визначити кількість чоловічих ДЧn  та жіночих ДЖn  душо-

вих сіток на підприємстві: 
розр

Д

Зм

ЧРДЧ nNn / , шт;                                (2.14) 

розр

Д

Зм

ЖРДЖ nNn / ,шт;                                (2.15) 

(результат округлити до цілого більшого значення) 

де: 
Зм

ЧРN – очікувана кількість чоловіків у найчисельнішій зміні 

серед робітничих професій, осіб; 
Зм

ЖРN – очікувана кількість жінок у найчисельнішій зміні серед робіт-

ничих професій, осіб; 
розр

Дn – розрахункова кількість людей на одну душову сітку (додаток 

Б), осіб. 

(якщо на підприємстві існую декілька груп виробничих процесів, 

то обирається значення групи з найбільш високими вимогами, 

тобто найменше значення) 

 

 2.8 Визначити площі чоловічих ДЧS  і жіночих ДЖS , та загальну 

ДS  площу душових на підприємстві: 

ДЧДЧ nS  2 , м
2
;                                    (2.16) 

ДЖДЖ nS  2 , м
2
;                                    (2.17) 
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ДЖДЧД SSS  , м
2
;                                 (2.18) 

де: ДЧn – кількість чоловічих душових сіток на підприємстві, 

шт.; 

ДЖn – кількість жіночих душових сіток на підприємстві, шт.. 

 

 2.9 Визначити кількість кранів у чоловічій УЧn  та жіночій УЖn  

умивальні: 
розр

У

Зм

ЧРУЧ nNn / , шт;                                (2.19) 

розр

У

Зм

ЖРУЖ nNn / ,шт;                                (2.20) 

(результат округлити до цілого більшого значення) 

де: 
Зм

ЧРN – очікувана кількість чоловіків у найчисельнішій зміні 

серед робітничих професій, осіб; 
Зм

ЖРN – очікувана кількість жінок у найчисельнішій зміні серед робіт-

ничих професій, осіб; 
розр

Уn – розрахункова кількість людей на один кран (додаток Б), осіб. 

(якщо на підприємстві існую декілька груп виробничих процесів, 

то обирається значення групи з найбільш високими вимогами, 

тобто найменше значення) 

 

 2.10 Визначити площі чоловічої УЧS  і жіночої УЖS , та загальну 

площу УS  умивальних на підприємстві: 

УЧУЧ nS 1 , м
2
;                                     (2.21) 

УЖУЖ nS 1 , м
2
;                                     (2.22) 

УЖУЧУ SSS  , м
2
;                                  (2.23) 

де: УЧn – кількість кранів у чоловічій умивальні, шт; 

УЖS – кількість кранів у жіночій умивальні, шт. 

 

 2.11 Визначити необхідну кількість унітазів у чоловічому ТЧn  

та жіночому ТЖn  туалетах: 
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15/Зм

ЧТЧ Nn  , шт;                                   (2.24) 

15/Зм

ЖТЖ Nn  ,шт;                                   (2.25) 

(результат округлити до цілого більшого значення) 

де: 
Зм

ЧN – очікувана кількість чоловіків у найчисельнішій зміні, 

осіб; 
Зм

ЖN – очікувана кількість жінок у найчисельнішій зміні, осіб. 

 

 2.12 Визначити площі чоловічого ТЧS  і жіночого ТЖS , та 

 гальну площу ТS  туалетів на підприємстві: 

ТЧТЧ nS  5,2 , м
2
;                                  (2.26) 

ТЖТЖ nS  5,2 , м
2
;                                  (2.27) 

ТЖТЧТ SSS  , м
2
;                                  (2.28) 

де: ТЧn – необхідна кількість унітазів у чоловічому туалеті, шт; 

ТЖn – необхідна кількість унітазів у жіночому туалеті, шт. 

 

2.13 Визначити площі приміщень для куріння: 

▪ Якщо у найчисельнішій зміні загальна кількість працівників 

більше 100 осіб ( 100ЗмN ), тоді площі приміщень для куріння КS  

розраховуються за формулою: 
Зм

Ж

Зм

ЧК NNS  01,003.0 , м
2
;                       (2.29) 

 (але площа приміщень для куріння КS  не менше 9 м
2
) 

де: 
Зм

ЧN – очікувана кількість чоловіків у найчисельнішій змі-

ні, осіб; 
Зм

ЖN – очікувана кількість жінок у найчисельнішій зміні, осіб 

 ▪ Якщо у найчисельнішій зміні загальна кількість працівників 

менше 100 осіб ( 100ЗмN ), тоді окремих приміщень для куріння не 

розраховують, а місця для куріння обладнують на сходових клітках, в 

тамбурах при туалетах, де вивішується знак «Місця для куріння». 
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 2.14 Визначити площі всіх санітарно-побутових приміщень 

ПСS   підприємства: 

КТУДГПС SSSSSS  , м
2
;                    (2.30) 

де: ГS – загальна площа гардеробних на підприємстві, м
2
; 

ДS – загальна площа душових на підприємстві, м
2
; 

УS – загальна площа умивальних на підприємстві, м
2
; 

ТS – загальна площа туалетів на підприємстві, м
2
; 

КS – загальна площа приміщень для куріння, м
2
. 

 

 2.15 Визначити площу медичного пункту на підприємстві: 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 50 

до 150 осіб ( 15050  N ), тоді на підприємстві передбачається ме-

дичний пункт площею 12МS , м
2
; 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 151 

до 300 осіб ( 300151  N ), тоді на підприємстві передбачається ме-

дичний пункт площею 18МS , м
2
. 

 

2.16 Визначити площу приміщення особистої гігієни жінок 

ЖS : 

▪ Якщо у найчисельнішій зміні кількість жінок більше 15 осіб 

( 15Зм

ЖN ), тоді площа приміщень особистої гігієни жінок 3ЖS , м
2
 

▪ Якщо у найчисельнішій зміні кількість жінок менше 15 осіб 

( 15Зм

ЖN ), тоді окремого приміщення особистої гігієни жінок не пе-

редбачається. 

 

2.17 Визначити площу приміщення для відпочинку ВS  на під-

приємстві: 
Зм

В NS  2,0 , м
2
;                                   (2.31) 

 (але площа приміщення для відпочинку ВS  не менше 18 м
2
) 

де: 
ЗмN – загальна кількість працівників у найчисельнішій змі-

ні, осіб. 
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2.18 Визначити загальну площу усіх приміщень охорони здо-

ров’я ..ЗОS  підприємства: 

ВЖМЗО SSSS .. , м
2
;                             (2.32) 

де: МS – площа медичного пункту на підприємстві, м
2
; 

ЖS – площа приміщення особистої гігієни жінок, м
2
; 

ВS – площа приміщення для відпочинку, м
2
. 

 

 2.19 Визначити площу приміщення громадського харчування 

ХарчS  на підприємстві: 

..1 мпХарч nS  , м
2
;                                   (2.33) 

 (але площа приміщення громадського харчування на підприємс-

тві ХарчS  не менше 12 м
2
) 

де: ..мпn – кількість посадкових місць, яка розраховується за 

формулою: 

4/..

Зм

мп Nn  , шт;                                   (2.34) 

(результат округлити до цілого більшого значення) 

де: 
ЗмN – загальна кількість працівників у найчисельнішій змі-

ні, осіб. 

 

 2.20 Визначити площу приміщення культурного обслугову-

вання, тобто площу приміщення для зборів ЗбS  на підприємстві: 

▪ Якщо у найчисельнішій зміні загальна кількість працівників 

менше 50 осіб ( 50ЗмN ), тоді окреме приміщення для зборів не пе-

редбачено, а приміщення для зборів може суміщатися з кімнатою для 

відпочинку та приймання їжі;  

▪ Якщо у найчисельнішій зміні загальна кількість працівників 

від 50 до 100 осіб ( 10050  ЗмN ), тоді на підприємстві передбача-

ється приміщення для зборів площею 24ЗбS , м
2
;  
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▪ Якщо у найчисельнішій зміні загальна кількість працівників 

від 101 до 200 осіб ( 200101  ЗмN ), тоді на підприємстві передба-

чається приміщення для зборів площею 36ЗбS , м
2
; 

▪ Якщо у найчисельнішій зміні загальна кількість працівників 

від 201 до 300 осіб ( 300201  ЗмN ), тоді на підприємстві передба-

чається приміщення для зборів площею 48ЗбS , м
2
. 

 

2.21 Визначити кількість працівників сфери управління УпрN  

на підприємстві: 

СлІнУпр NNN  , осіб;                               (2.35) 

де: ІнN – спискова кількість інженерно-технічних працівників, 

осіб; 

СлN – спискова кількість службовців на підприємстві, осіб. 

 

 2.22 Визначити площу приміщень управління УпрS  на підпри-

ємстві: 

)(46 КомпУпрКомпУпр nNnS  , м
2
;                  (2.36) 

де: УпрN – кількість працівників сфери управління, осіб; 

Компn – кількість робочих місць, обладнаних комп’ютерами, шт. 

 

 2.23 Визначити площу приміщення профкому ПрофS  на підпри-

ємстві: 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві менше 

300 осіб ( 300N ), тоді на підприємстві передбачається приміщення 

профкому площею 12ПрофS , м
2
; 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 301 

до 500 осіб ( 500301  N ), тоді на підприємстві передбачається 

приміщення профкому площею 18ПрофS , м
2
; 
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 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 501 

до 1000 осіб ( 1000501  N ), тоді на підприємстві передбачається 

приміщення профкому площею 36ПрофS , м
2
; 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 

1001 до 1500 осіб ( 15001001  N ), тоді на підприємстві передбача-

ється приміщення профкому площею 54ПрофS , м
2
; 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві більше 

1501 осіб ( 1501N ), тоді на підприємстві передбачається приміщен-

ня профкому площею 60ПрофS , м
2
. 

 

 2.24 Визначити площу приміщення кабінету з охорони пра-

ці ..ПОS  на підприємстві: 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві менше 

100 осіб ( 100N ), тоді окремий кабінет з охорони праці не передба-

чений; 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 100 

до 1000 осіб ( 1000100  N ), тоді на підприємстві передбачається 

кабінет з охорони праці площею 24.. ПОS , м
2
; 

 ▪ Якщо спискова кількість працівників на підприємстві від 

1001 до 3000 осіб ( 30001001  N ), тоді на підприємстві передбача-

ється кабінет з охорони праці площею 48.. ПОS , м
2
. 

 

 2.25 Визначити сумарну площу адміністративних примі-

щень АдмS  на підприємстві: 

..ПОПрофУпрАдм SSSS  , м
2
;                         (2.37) 

де: УпрS – площа приміщень управління на підприємстві, м
2
; 

ПрофS – площа приміщень профкому на підприємстві, м
2
; 

..ПОS – площа приміщення кабінету з охорони праці, м
2
. 

 

 2.26 Визначити загальну площу адміністративних і побутових 

приміщень ЗагS  на підприємстві: 
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АдмЗбХарчЗОПСЗаг SSSSSS   .. , м
2
;              (2.38) 

де: ПСS  – площа всіх санітарно-побутових приміщень, м
2
; 

..ЗОS – загальна площа усіх приміщень охорони здоров’я, м
2
; 

ХарчS – площа приміщення громадського харчування, м
2
; 

ЗбS – площа приміщення для зборів, м
2
; 

АдмS – сумарна площа адміністративних приміщень, м
2
. 

 

 2.27 Виконати підсумкову таблицю: 

 

Таблиця 2.1 – Підсумкова таблиця з розрахунку адміністрати-

вних та побутових приміщень на підприємстві 
Санітарно-побутові приміщення 

Гардероб Душові Умивальні Туалети 
Приміщення 

для куріння 
Загалом 

ГS  ДS  УS  ТS  КS  ПСS  

Приміщення охорони здоров’я 

Медичний пункт 
Приміщення для осо-

бистої гігієни жінок 

Приміщення для від-

починку 
Загалом 

МS  ЖS  ВS  ..ЗОS  

Приміщення громадського харчування 
Загалом 

ХарчS  

Приміщення для зборів 
Загалом 

ЗбS  

Адміністративні приміщення 

Приміщення управління 
Приміщення проф-

кому 
Кабінет охорони праці Загалом 

УпрS  ПрофS  ..ПОS  АдмS  

Загальна площа адміністративних і побутових приміщень 
Загалом 

ЗагS  
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Додаток А 

Вихідні дані для розрахунків 

Варі-

ант 

№ 

Спискова кількість 

працівників 
Кількість 

робочих 

місць, об-

ладнаних 

комп’ютера

ми Компn  

Співвідно-

шення чоло-

віків і жінок 

ЖkЧk :  

Коефіцієнт 

складу 

найчисе-

льнішої 

зміни 

Зм
kmax  

Групи ви-

робничих 

процесів 

зага

га-

лом 

N , 

осіб 

робітни-

ків РN , 

осіб 

ІТР 

ІнN , 

осіб 

служ-

бовців 

СлN , 

осіб 

1 80 55 15 10 10 0,4 : 0,6 0,8 1б,3б 

2 120 75 30 15 35 0,3 : 0,7 0,85 1а,2а 

3 160 120 25 15 30 0,7 : 0,3 0,7 1б,2б 

4 250 205 30 15 30 0,45 : 0,55 0,55 2а,3а 

5 75 40 15 20 22 0,4 : 0,6 0,8 1а,3а 

6 60 35 10 15 18 0,8 : 0,2 0,85 2а,2в 

7 140 110 20 10 15 0,5 : 0,5 0,7 1в,4 

8 160 120 20 20 28 0,45 : 0,55 0,55 1б,3а 

9 80 60 12 8 15 0,65 : 0,35 0,5 2а,2в 

10 120 85 25 10 20 0,4 : 0,6 0,65 2а,1б 

11 160 130 12 18 15 0,7 : 0,3 0,7 1б,3а 

12 250 200 30 20 38 0,9 : 0,1 0,55 2а,2в 

13 75 55 10 10 15 0,6 : 0,4 0,5 2а,1б 

14 60 44 8 8 10 0,45 : 0,55 0,65 1б,3б 

15 140 110 20 10 25 0,4 : 0,6 0,8 1а,2а 

16 160 120 20 20 30 0,8 : 0,2 0,85 1б,2б 

17 80 40 25 15 35 0,5 : 0,5 0,7 2а,3а 

18 120 65 30 25 25 0,45 : 0,55 0,55 1а,3а 

19 230 170 30 30 35 0,65 : 0,35 0,8 2а,2в 

20 250 190 25 35 30 0,4 : 0,6 0,85 1а,4 

21 110 80 15 15 20 0,4 : 0,6 0,85 2а,2в 

22 130 100 18 12 15 0,8 : 0,2 0,7 1а,4 

23 180 150 12 18 22 0,5 : 0,5 0,55 1б,3а 

24 60 44 6 10 5 0,45 : 0,55 0,8 2а,2в 

25 140 105 20 15 20 0,65 : 0,35 0,85 2а,1б 

26 160 90 45 25 40 0,4 : 0,6 0,7 1б,3б 

27 200 150 35 15 30 0,4 : 0,6 0,55 1а,2а 

28 120 80 20 20 24 0,3 : 0,7 0,5 1б,2б 

29 230 180 25 25 30 0,7 : 0,3 0,65 2а,3а 

30 95 45 24 26 20 0,45 : 0,55 0,8 1а,3а 

31 220 160 30 30 45 0,6 : 0,4 0,65 2а,3а 

32 125 80 25 20 35 0,45 : 0,55 0,8 1а,3а 

33 170 140 20 10 15 0,4 : 0,6 0,85 2а,2в 

34 250 210 15 25 30 0,8 : 0,2 0,55 1а,4 

35 80 45 15 20 25 0,5 : 0,5 0,8 1б,3а 
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Додаток Б 

Норми щодо санітарно-побутових приміщень залежно від групи вироб-

ничих процесів 

Група 

вироб-

ничих 

процесів 

Санітарна характеристика виробни-

чих процесів 

Розрахункова кі-

лькість людей на 

Тип гардеро-

бних і кіль-

кість відді-

лень у шафці 

на одну лю-

дину 

Спеціальні 

побутові 

приміщен-

ня 

одну 

душову 

сітку 

один 

кран 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Процеси, що викликають забруднення речовинами 3-го та 4-го класів небезпеки 

1а 
Тільки рук 

25 7 
Загальні, од-

не відділення 
– 

1б 

Тіла та спецодягу, яке виводиться 

без застосування спец. миючих за-

собів 

15 10 

Загальні, два 

відділення – 

1в 

Тіла та спецодягу, яке виводиться 

спец. миючими засобами 5 20 

Окремі, по 

одному відді-

ленню 

Хімчистка 

або прання 

спецодягу 

2 
Процеси, що здійснюються при надлишку явної теплоти або несприятливих метео-

рологічних умов 

2а 

При надлишку явної конвенційної 

теплоти 
7 20 

Загальні, два 

відділення 

Примі-

щення для 

охоло-

дження 

2б 

При надлишку явної променевої те-

плоти 
3 20 

Загальні, два 

відділення 

Примі-

щення для 

охоло-

дження 

2в 

Пов’язані з впливом вологи, що ви-

кликає намокання спецодягу 5 20 

Окремі, по 

одному відді-

ленню 

Сушіння 

спецодягу 

2г 

При температурі повітря до 10°С, в 

т.ч. роботи на відкритому повітрі 
5 20 

Окремі, по 

одному відді-

ленню 

Примі-

щення для 

обігріван-

ня 

3 
Процеси, що викликають забруднення речовинами 1-го та 2-го класів небезпеки, а 

також речовинами, що мають стійкий запах 

3а 
Тільки рук 

7 10 
Загальні, од-

не відділення 
– 

3б 

Тіла та спецодягу 

3 10 

Окремі, по 

одному відді-

ленню 

Хімчистка, 

при необ-

хідності 

4 
Процеси, що вимагають особливої 

чистоти при виготовленні продукції 
15 10 

Загальні, од-

не відділення 
– 
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Додаток В 

Показники площі адміністративних та побутових приміщень, що вико-

ристовуються для розрахунків 
№ 

пор. 
Вид приміщення Площа 

1. 2. 3. 

Санітарно-побутові приміщення 

1 Гардеробні 0,9 м2 на одного працівника 

2 Душові 2 м2 на одну душову сітку 

3 Умивальні 1 м2 на один кран 

4 Туалети 2,5 м2 на один унітаз; 1 м2 на один пісуар 

5 
Приміщення для куріння 0,03 м2 на одного чоловіка і 0,01 м2 на одну жінку, 

аде не менше 9 м2 

6 Для обігірвання 0,1 м2 на одного працівника, але не менше 12 м2 

Приміщення для охорони здоров’я 

7 Медичний пункт 
12 м2 (загальна площа) при списковій чисельності 

працівників 50-150, та 18 м2 для 151-300 осіб 

8 Фельдшерський пункт 100-120 м2 (загальна площа) 

9 Лікарський пункт 180-240 м2 (загальна площа) 

10 
Приміщення для особистої 

гігієни жінок 
3 м2 на одну кабіну 

11 

Приміщенні для відпочин-

ку в робочий час та психо-

логічного розвантаження 

0,2 м2 на одного працівника, але не менше 18 м2 

Приміщення громадського харчування 

12 Їдальні та буфети Одне місце на чотирьох працівників 

13 Кімната для прийняття їжі 1 м2 на одного відвідувача, але не менше 12 м2 

Приміщення культурного обслуговування 

14 Приміщення для зборів 

24 м2 при чисельності працівників найчисельні-

шої зміни 50-100; 36 м2 для 101-200 осіб; 48 м2 

для 201-300 осіб 

Адміністративні приміщення 

15 Приміщення управлінь 4 м2 на одного працівника 

16 

Конструкторські бюро, ро-

бочі місця з відеоматеріа-

лами 

6 м2 на одного працівника 

17 Приміщення профкому 

12 м2 при списковій чисельності працівників 100-

300; 18 м2 для 301-500 осіб; 36 м2 для 501-1000 

осіб; 54 м2 для 1001-1500 осіб; 60 м2 – понад 1500 

осіб 

18 Кабінет охорони праці 
24 м2 при списковій чисельності працівників 100-

1000; 48 м2 для 1001-3000 осіб 
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