
Охорона праці в офісі. 

 

Вимоги до робочого місця офісного працівника. 
 

 
 

  

     Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Це гарантує 

нам Конституція України (ч. 4 ст. 43). 

Більш детальні вимоги щодо охорони праці, зокрема охорони праці офісних 

працівників, містять Кодекс законів про працю, Закон України «Про охорону 

праці», а також інші підзаконні нормативно-правові акти. У відповідності до  

 

 

 

вимог ст. 153 Кодексу законів про працю України та ст. 6 Закону України 

«Про охорону праці» на всіх підприємствах, в установах, організаціях 

створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним 

орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, 

а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних 

актів про охорону праці. Власник або уповноважений ним орган повинен 

впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому 

травматизму, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають 

виникненню професійних захворювань працівників. 

 



 

 

 

Стаття  158 Кодексу законів про працю України встановлює  обов’язок 

власника або уповноваженого ним органу вживати заходів щодо полегшення і 

оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних 

технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації 

виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, 

зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих 

приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо. А 

згідно з ч. 1 ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі 

умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 

праці. 

Робочі місця офісних працівників, обладнані персональними комп’ютерами 

 (далі – робочі місця), повинні відповідати вимогам «Правил охорони праці під 

час експлуатації електронно-обчислювальних машин», затверджених Наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 26.03.2010 року № 65 (Правила), та «Державних 

санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами 

електронно-обчислювальних машин», затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 10.12.98 N 7  (ДСанПіН 3.3.2-007-

98). Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від 

форм власності, які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов’язану з 

персональними комп’ютерами, у тому числі на тих, які мають робочі місця, 

обладнані персональними комп’ютерами і периферійними 

пристроями.  Зазначені нормативно-правові акти встановлюють санітарно-

гігієнічні вимоги до приміщення, в якому розташоване робоче місце, власне до 

робочого місця, освітлення, рівнів вібрації і шуму, мікроклімату в приміщенні 

тощо. 



 

Приміщення 

Будівлі та приміщення, де розміщені робочі місця, повинні відповідати 

вимогам нормативно-технічної та експлуатаційної документації виробника 

персональних комп’ютерів ДСанПіН 3.3.2-007-98 та Правил. Будівлі та 

приміщення, де розміщені робочі місця операторів, мають бути не нижче 

другого ступеня вогнестійкості. Для всіх будівель і приміщень, де знаходяться 

робочі місця, повинно бути визначено клас зони згідно з НПАОП 40.1-1.01-97. 

Відповідне позначення повинно бути нанесено на вхідних дверях кожного 

приміщення. Не дозволяється розташування приміщень з робочими місцями у 

підвалах і цокольних поверхах. Неприпустимим є розташування приміщень 

категорій А і Б, а також виробництв з мокрими технологічними процесами 

поряд з приміщеннями, де розташовуються робочі місця, а також над ними чи 

під ними. При цьому площа приміщення має бути не менше 6,0 кв. м. із 

розрахунку на одне робоче місце, а об’єм – не менше 20,0 куб. м. 

Віконні прорізи приміщень для роботи з персональними комп’ютерами мають 

бути обладнані регульованими пристроями (жалюзі, завіски, зовнішні козирки. 

Для внутрішнього оздоблення приміщень з персональними комп‘ютерами слід 

використовувати дифузно-відбивні матеріали з коефіцієнтами відбиття для 

стелі 0,7-0,8, для стін 0,5-0,6. Покриття підлоги повинне бути матовим з 

коефіцієнтом відбиття 0,3-0,5. Поверхня підлоги має бути рівною, неслизькою, 

з антистатичними властивостями. Забороняється для оздоблення інтер’єру 

приміщень з персональними комп‘ютерами застосовувати полімерні матеріали 

(деревинно-стружкові плити, шпалери, що миються, рулонні синтетичні 

матеріали, шаруватий паперовий пластик тощо), що виділяють у повітря 

шкідливі хімічні речовини. Полімерні матеріали для внутрішнього оздоблення 

приміщень з персональними комп’ютерами можуть бути використані при 

наявності дозволу органів та установ державної санітарно-епідеміологічної 

служби. Приміщення можуть обладнуватись шафами для зберігання 

документів, магнітних дисків, полицями, стелажами, тумбами тощо з 

урахуванням вимог до площі приміщень. 

У приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів робочі місця 

операторів мають розміщуватися в ізольованих кабінах, які обладнані 

повітрообміном. 

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях, де розміщені робочі 

місця (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим 



екраном), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками 

з метою недопущення потрапляння працівника під напругу. Приміщення, де 

розміщені робочі місця, мають бути оснащені системою автоматичної 

пожежної сигналізації і вогнегасниками відповідно до вимог чинного 

законодавства України. Проходи до засобів пожежогасіння мають бути 

вільними. 

У приміщеннях, в яких розташовані робочі місця, слід щоденно робити вологе 

прибирання. Крім того, ці приміщення мають бути оснащені аптечками 

першої медичної допомоги, а при них мають бути обладнані побутові 

приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного 

розвантаження. 

 

Організація та обладнання робочого місця 

 

 

При розміщенні робочих столів з персональними комп’ютерами слід 

дотримувати: 

 відстань між бічними поверхнями персональних комп’ютерів  1,2 м.; 

 відстань від тильної поверхні одного персонального комп’ютера до екрана 

іншого – 2,5 м. 

За потреби особливої концентрації уваги під час виконання робіт суміжні 

робочі місця операторів необхідно відділяти одне від одного перегородками 

висотою 1,5 — 2м. 

Конструкція робочого місця користувача персонального комп’ютера має 

забезпечити підтримання оптимальної робочої пози офісного працівника. 

Конструкція робочого столу має відповідати сучасним вимогам ергономіки і 

забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні 

використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. 

Висота робочої поверхні робочого столу має регулюватися в межах 680-800 

мм, а ширина і глибина – забезпечувати можливість виконання операцій у зоні 

досяжності моторного поля (рекомендовані розміри: 600-1400мм, глибина – 

800-1000мм). 



 

 

Робочий стіл повинен мати простір для ніг заввишки не менше ніж 600мм, 

завширшки не менше ніж 500мм, завглибшки (на рівні колін) не менше ніж 

450мм, на рівні простягнутої ноги не менше ніж 650мм. Робочий стілець має 

бути підйомно-поворотним, регульованим за висотою, з кутом і нахилу 

сидіння та спинки і за відстанню від спинки до переднього краю сидіння 

поверхня сидіння має бути плоскою, передній край – заокругленим. 

Регулювання за кожним із параметрів має здійснюватися незалежно, легко і 

надійно фіксуватися. Шаг регулювання елементів стільця має становити: для 

лінійних розмірів – 15-20мм, для кутових – 2-5 градусів. Зусилля регулювання 

має не перевищувати 20Н. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 

400-500мм, а ширина і глибина становити не менше ніж 400мм. Кут нахилу 

сидіння — до 15 градусів вперед і до 5 градусів назад. Висота спинки стільця 

має становити (300+-20) мм, ширина — не менше ніж 380 мм, радіус кривизни 

горизонтальної площини — 400мм. Кут нахилу спинки має регулюватися в 

межах 1-30 градусів від вертикального положення. Відстань від спинки до 

переднього краю сидіння має регулюватися в межах 260-400мм. Для зниження 

статичного напруження м’язів верхніх кінцівок слід використовувати 

стаціонарні або змінні підлокітники завдовжки не менше ніж 250мм, 

завширшки 50-70мм, що регулюються за висотою над сидінням у межах 230-

260мм і відстанню між підлокітниками в межах 350-500мм. Поверхня сидіння 

і спинки стільця має бути напівм’якою з нековзним, повітронепроникним 

покриттям, що легко чиститься і не електризується. Робоче місце має бути 

обладнане підставкою для ніг завширшки не менше ніж 300мм, завглибшки не 

менше ніж 400мм, що регулюється за висотою в межах до 150мм і за кутом 

нахилу опорної поверхні підставки до 20 градусів. Підставка повинна мати 

рифлену поверхню і бортик по передньому краю заввишки 10мм. 

Робочі місця слід розташовувати відносно світових прорізів так, щоб природне 

світло падало переважно з лівого боку. Монітор має розташовуватися на 

оптимальній відстані від очей користувача, що становить 600-700мм, але не 

ближче ніж за 600мм з урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і 

символів. Розташування екрана монітору має забезпечувати зручність 

зорового спостереження у вертикальній площині під кутом +30 градусів до 

нормальної лінії погляду працівника. Клавіатуру слід розташовувати на 



поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю, звернутого до працюючого. У 

конструкції клавіатури має передбачатися опорний пристрій (виготовлений із 

матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовільному її 

зсуву), який дає змогу змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5-15 

градусів. Висота середнього рядка клавіш має не перевищувати 30мм. 

Поверхня клавіатури має бути матовою з коефіцієнтом відбиття 0,4. 

Розташування пристрою введення — виведення інформації має забезпечувати 

добру видимість монітору, зручність ручного керування в зоні досяжності 

моторного поля і за висотою – 900-1300мм, за шириною 400-500мм. Під 

матричні принтери потрібно підкладати вібраційні килимки для гасіння 

вібрації та шуму. 

Робоче місце з персональним комп’ютером слід обладнати пюпітром для 

документів, що легко переміщуються. 

Для забезпечення захисту і досягнення нормованих рівнів комп’ютерних 

випромінювань необхідно застосування приекранних фільтрів, локальних 

світлофільтрів (засобів індивідуального захисту очей) та інших засобів 

захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях і мають 

щорічний гігієнічний сертифікат. 

 

Безпека під час роботи з персональним комп’ютером 

 

 

 

Щодня перед початком роботи необхідно очищати монітор від пилу та інших 

забруднень. Після закінчення роботи персональний комп’ютер і периферійні 

пристрої повинні бути відключені від електричної мережі. У разі виникнення 

аварійної ситуації необхідно негайно відключити персональний комп’ютер і 

периферійні пристрої від електричної мережі. 

Не допускається: 

      виконувати обслуговування, ремонт та налагодження персонального 

комп’ютеру та периферійних пристроїв безпосередньо на робочому місці 

оператора; 



      зберігати біля персонального комп’ютеру та периферійних пристроїв папір, 

будь-які носії інформації (диски, флешки тощо), запасні блоки, деталі тощо, 

якщо вони не використовуються для поточної роботи; 

      відключати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції та 

складі персонального комп’ютеру та периферійних пристроїв або їх технічне 

налагодження; 

      працювати з персональним комп’ютером, у яких під час роботи 

з’являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на моніторі тощо; 

      працювати з матричним принтером за відсутності вібраційного килимка та 

зі знятою (піднятою) верхньою кришкою. 

 

Мікроклімат 

Приміщення для роботи з персональними комп’ютерами мають бути 

обладнані системами опалення, кондиціонування повітря, або припливно-

витяжною вентиляцією. У приміщеннях на робочих місцях мають 

забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, 

відносної вологості й рухливості повітря у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88, 

СН 4088-86. 

Пора 

року Категорія робіт 

Температура 

повітря, 

град. С  

Відносна 

вологість 

повітря, %  

Швидкість 

руху повітря, 

м/с  

оптимальна  оптимальна  оптимальна  

Холодна легка-1 а 22 - 24 40 - 60 0,1 

 
легка-1 б 21 - 23 40 - 60 0,1 

Тепла легка-1 а 23 - 25 40 - 60 0,1 

 
легка-1 б 22 - 24 40 - 60 0,2 

Рівні позитивних і негативних іонів у повітрі мають відповідати санітарно-гігієнічним 

нормам № 2152-80. 

Рівні  

Кількість іонів в 1 см куб. повітря  

n + n - 

Мінімально необхідні 400 600 

Оптимальні 1500 - 3000 3000 - 5000 



Максимально допустимі 50000 50000 

Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації позитивних 

та негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади зволоження 

та/або штучної іонізації, кондиціювання повітря. 

Освітлення 

Приміщення, в яких встановлені персональні комп’ютери, повинні мати 

природне та штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, орієнтовані 

переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт природною 

освітленості (КПО) не нижче ніж 1,5%. Розраховується КПО за методикою, 

викладеною в СНиП II-4-79. 

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями має здійснюватись 

системою загального рівномірного освітлення. У разі переважної роботи з 

документами, допускається застосування системи комбінованого освітлення 

(крім системи загального освітлення додатково встановлюються світильники 

місцевого освітлення). Зазначення освітленості на поверхні робочого столу в 

зоні розміщення документів має становити 300-500лк. Якщо ці значення 

освітленості неможливо забезпечити системою загального освітлення, 

допускається використовувати місцеве освітлення. При цьому світильники 

місцевого освітлення слід встановлювати таким чином, щоб не створювати 

відблисків на поверхні екрана, а освітленість екрана має не перевищувати 

300лк. Як джерела світла в разі штучного освітлення мають застосовуватись 

переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. У разі влаштування відбитого 

освітлення у приміщеннях, де переважним чином працюють з документами, 

допускається застосування металогалогенних ламп потужністю 250Вт. 

Допускається застосування ламп розжарювання у світильниках місцевого 

освітлення. Система загального освітлення має становити суцільні або 

переривчасті лінії світильників, розташовані збоку від робочих місць 

(переважно ліворуч), паралельно лінії зору працюючих. 

Допускається використання світильників таких класів світлорозподілу: 

 прямого світла — П; 

 переважно прямого світла — Н; 

 переважно відбитого світла — В. 

Для загального освітлення слід застосовувати світильники серії ЛПО 3б із 

дзеркальними гратами, що укомплектовані високочастотними 

пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА). Допускається застосовувати 

світильники цієї серії без ВЧ ПРА тільки в модифікації «Кососвітло». 

При відсутності світильників серії ЛПО36 з ВЧ ПРА і без ВЧ ПРА модифікації 

«Кососвітло» допускається застосування світильників загального освітлення 

серії: 

  ЛПО13 — 2×40/Б — 01; 



  ЛПО13 — 4×40/Б — 01; 

  ЛПО13 — 2×40 — 06; 

  ЛПО13 — 2×65 — 06; 

  ЛСО05 — 2×40 — 001; 

  ЛСО05 — 2×40 — 003; 

  ЛСО04 — 2×36 — 008; 

  ЛПО34 — 4×36 — 002; 

  ЛПО34 — 4×58 — 002; 

  ЛПО31 — 2×31 — 002, 
а також їх вітчизняні та зарубіжні аналогів. 

Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих грат заборонено. 

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання 

від 50 до 90 градусів з вертикаллю в повздовжній та поперечній площинах має 

становити не більше ніж 200 кд/м
2
, захисний кут світильників — не менше ніж 

40 градусів. Світильники місцевого освітлення повинні мати відбивач, що 

просвічує, із захисним кутом, не меншим ніж 40 градусів. 

Слід передбачити обмеження прямої блискості від джерел природного та 

штучного освітлення. При цьому яскравість світлих поверхонь (вікна, джерела 

штучного освітлення), що розташовані в полі зору повинна бути не більше ніж 

200 кд/м
2
. Необхідно обмежувати відбиту блискість на робочих поверхнях 

відносно джерел природного і штучного освітлення. При цьому яскравість 

відблисків на екрані ВДТ має не перевищувати 40 кд/м2, а яскравість стелі в 

разі застосування системи відбитого освітлення – 200 кд/м
2
. 

Показник осліпленості у разі використання джерел загального штучного 

освітлення у виробничих приміщеннях має не перевищувати 20, а показник 

дискомфорту в адміністративно-громадських приміщеннях має бути не більше 

за 40. Необхідно обмежувати нерівномірність розподілу яскравості в полі зору 

працюючих з ВДТ. При цьому співвідношення яскравостей робочих 

поверхонь має бути не більшим ніж 3:1, а співвідношення яскравостей 

робочих поверхонь та поверхонь стін, обладнання тощо — 5:1. Коефіцієнт 

запасу для освітлювальних установок загального освітлення має дорівнювати 

1,4. Коефіцієнт пульсації має не перевищувати 5%, що забезпечується 

застосуванням газорозрядних ламп у світильниках загального та місцевого 

освітлення з ВЧ ПРА для світильників будь-яких типів. Якщо не має 

світильників з ВЧ ПРА, то лампи багатолампових світильників або 

світильники загального освітлення, розташовані поруч, слід вмикати на різні 

фази трьохфазної мережі. Для забезпечення нормованих значень освітленості 

у приміщеннях з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ слід чистити шибки і світильники 

принаймні двічі на рік і вчасно замінювати лампи, що перегоріли. 

Підбираючи освітлення, тако ж врахуйте: 

1. Освітлення повинне бути комфортним для вас. Тому обов'язково 

прислухайтеся до власних відчуттів. Що добре для однієї людини, 

некомфортно для іншого. 



 

 2. Бажано, щоб освітлення було рівномірним. Під час переходу погляду від 

яскравішого фрагмента поля зору до менш яскравому (наприклад, від екрану 

монітора до листка з текстом звіту) ми завжди відчуваємо дискомфорт. Тому 

постарайтеся або виключити яскравіші предмети з поля зору (на час читання 

звіту вимикайте монітор комп'ютера), або постарайтеся зробити відмінність в 

яскравості мінімальним (підстройте монітор на той час, поки переноситимете 

дані з листка в комьютер). До речі, ще і тому дитині не можна дивитися "краєм 

ока" телевізор, якщо він робить уроки. Розташовуйте монітор комп'ютера так, 

щоб прямо за ним не було вікна. 

 

3. Найбільш доцільне поєднання місцевого і загального освітлення. Одне 

тільки локальне освітлення не може дати необходімую рівномірність. А тільки 

загальне освітлення, можливо, зажадає від вас надмірної напруги при роботі з 

дрібними деталями. 

 



4. Якщо вам доводиться користуватися і денним, і іськуственним 

освітленням, старайтеся, щоб вони не сприймалося як два абсолютно 

особливих, роздільних і таких, що навіть конкурують між собою потоку. За 

відсутності перепадів цілком можна користуватися змішаним освітленням без 

збитку для очей. 

 

 

5. І ще одна маленька порада. Не забувайте періодично - не рідше за два 

рази на місяць - протирати ваші світильники. І, звичайно ж, відразу 

замінювати неробочі лампи. 

 

Рівні шуму і вібрації 

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні 

рівні звуку на робочих місцях мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ 

12.1.003-83, ГР 2411-81. 

Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних 

частотних смугах 

Вид 

трудової 

діяльност

і, робочі 

місця 

Рівні звукового тиску в дБ 

в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 
400

0 

80

00 

Рівні звуку, 

еквівалентн

і рівні 

звуку, 

дБА/дБАек

в. 

Програміст

и 
86 71 61 54 49 45 42 40 38 

50 



Оператори 

в залах 

обробки 

інформації 

на ПК та 

оператори 

комп’ютер

ного 

набору 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 

 

 

65 

В 

приміщенн

ях для 

розташуван

ня шумних 

агрегатів 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 

 

 

75 

  

Устаткування, що становить джерело шуму (АЦП, принтери тощо), слід 

розташовувати поза приміщеннями, де знаходяться робочі місця. Для 

забезпечення допустимих рівнів шуму на робочих місцях слід застосовувати 

засоби звукопоглинання, вибір яких має обґрунтовуватись спеціальними 

інженерно-акустичними розрахунками. 

Значення характеристик вібрації на робочих місцях мають не перевищувати 

допустимі відповідно до СН 3044-84, ГОСТ 12.1.012-90. 

Санітарні норми вібрації категорії з технологічного типу «В» 

Середньогеометричні 

частоти смуг, Гц 

Допустимі значення по осях X, Y, Z 

віброприскорення віброшвидкості 

м/см в ст. 2 дБ м/с*10 в ст. -2 дБ 

1/3 

окт 

1/1 

окт 
1/3окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 
1/1окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1,6 0,0125 

0,02 

32 

36 

0,13 

0,18 

88 

91 2,0 0,0112 31 0,089 85 

2,5 0,01 30 0,063 82 

3,15 0,009 
0,014 

29 
33 

0,0445 
0,063 

79 
82 

4,0 0,008 28 0,032 76 



5,0 0,008 28 0,025 74 

6,3 0,008 

0,014 

28 

33 

0,02 

0,032 

72 

76 8,0 0,008 28 0,016 70 

10,0 0,01 30 0,016 70 

12,5 0,0125 

0,028 

32 

39 

0,016 

0,028 

70 

75 16,0 0,016 34 0,016 70 

20,0 0,0196 36 0,016 70 

25,0 0,025 

0,056 

38 

45 

0,016 

0,028 

70 

75 31,5 0,0315 40 0,016 70 

40,0 0,04 42 0,016 70 

50,0 0,05 

0,112 

44 

51 

0,016 

0,028 

70 

75 63,0 0,063 46 0,016 70 

80,0 0,08 48 0,016 70 

Кориговані і 

еквівалентні 

кориговані значення 

та їх рівні 

0,014 3 0,028 75 

 

Неіонізуюче електромагнітне випромінювання 

Значення напруженості електростатичного поля на робочих місцях (як у зоні 

екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, друкувального 

пристрою) мають не перевищувати гранично допустимих за ГОСТ 12.1.045-84, 

СН 1757-77. Значення напруженості електромагнітних полів на робочих 

місцях з ВДТ мають відповідати нормативним значенням (ГДР № 3206-85, 

ГДР № 4131-86, СН № 5802-91, ГОСТ 12.1.006-84). Інтенсивність потоків 

інфрачервоного випромінювання має не перевищувати допустимих значень 

відповідно до СН 4088-86, ГОСТ 12.1.005-88. Інтенсивність потоків 

ультрафіолетового випромінювання має не перевищувати допустимих значень 

відповідно до СН 4557-88. 

Допустимі параметри електромагнітних неіонізуючих випромінювань і 

електростатистичного поля 



Види поля Допустимі параметри поля Допустима 

поверхнева 

щільність 

потоку 

енергії 

(інтенсивніст

ь потоку 

енергії), 

Вт/кв.м 

за 

електричною 

складовою 

(Е), В/м 

за 

магнітною 

складовою 

(Н), А/м 

Напруженість електромагнітного 

поля 60 кГц до 3 мГц 

50 5  

Напруженість електромагнітного 

поля 

3 кГц до 30 мГц 

20   

Напруженість електромагнітного 

поля 30 кГц до 50 мГц 

10 0,3  

Напруженість електромагнітного 

поля 30 кГц до 300 мГц 5 

5   

Напруженість електромагнітного 

поля 300 кГц до 300 гГц 

  10Вт/кв. м 

Електромагнітне поле  оптичного 

діапазону в ультрафіолетовій 

частині спектру 

УФ-С (220 — 280 мм) 

  0,001 

Електромагнітне поле  оптичного 

діапазону в ультрафіолетовій 

частині спектру 

УФ-В (280 — 320 мм) 

  0,01 

Електромагнітне поле  оптичного 

діапазону в ультрафіолетовій 

частині спектру 

УФ-А (320 — 400 мм) 

  10,0 

Електромагнітне поле  оптичного 

діапазону в видимій частині спектру 

400 — 760 мм 

  10,0 

Електромагнітне поле  оптичного 

діапазону в інфрачервоній частині 

спектру 

  35,0 — 70,0 

  



0,76 — 10,0 мкм 

Напруженість електричного поля 

відеодисплейного терміналу 

  20кВ/м 

Іонізуючі електромагнітні випромінювання на відстані 0,05 м від екрана до 

корпуса відеотерміналу при будь-яких положеннях регулювальних пристроїв 

не повинна перевищувати 7,74 x 10 в ст.-12 А/кг, що відповідає еквівалентній 

дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год). 

 

Електробезпека 

 

     Персональні комп’ютери, периферійні пристрої, інше устаткування 

(апарати управління, контрольно-вимірювальні прилади, світильники), 

електропроводи та кабелі за виконанням і ступенем захисту мають відповідати 

класу зони, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших 

аварійних режимів. Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі 

необхідно повністю унеможливити виникнення електричного джерела 

загоряння внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, 

обмежувати застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією і, за 

можливості, застосовувати негорючу ізоляцію. Лінія електромережі для 

живлення персональних комп’ютерів і периферійних пристроїв виконується як 

окрема групова трипровідна мережа шляхом прокладання фазового, нульового 

робочого та нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник 

використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. Не 

допускається використовувати нульовий робочий провідник як нульовий 

захисний провідник. Нульовий захисний провідник прокладається від стійки 

групового розподільного щита, розподільного пункту до розеток 

електроживлення. Не допускається підключати на щиті до одного контактного 

затискача нульовий робочий та нульовий захисний провідники. Площа 

перерізу нульового робочого та нульового захисного провідника в груповій 

трипровідній мережі має бути не менше площі перерізу фазового провідника. 

Усі провідники мають відповідати номінальним параметрам мережі та 

навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу 

провідників, температурному режиму та типам апаратури захисту. 



У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п’ять персональних 

комп’ютерів і периферійних пристроїв, на помітному та доступному місці 

встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути 

електричне живлення приміщення, крім освітлення. 

Персональні комп’ютери і периферійні пристрої повинні підключатися до 

електромережі тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань і 

електророзеток заводського виготовлення. У штепсельних з’єднаннях та 

електророзетках, крім контактів фазового та нульового робочого провідників, 

мають бути спеціальні контакти для підключення нульового захисного 

провідника. Їхня конструкція має бути такою, щоб приєднання нульового 

захисного провідника відбувалося раніше, ніж приєднання фазового та 

нульового робочого провідників. Порядок роз’єднання при відключенні має 

бути зворотним. Не допускається підключати персональні комп’ютери та 

периферійні пристрої до звичайної двопровідної електромережі, в тому числі з 

використанням перехідних пристроїв. 

Електромережі штепсельних з’єднань та електророзеток для живлення 

персональних комп’ютерів та периферійних пристроїв потрібно виконувати за 

магістральною схемою, по 3-6 з’єднань або електророзеток в одному колі. 

Штепсельні з’єднання та електророзетки для напруги 12В та 42В за своєю 

конструкцією мають відрізнятися від штепсельних з’єднань для напруги 127В 

та 220В. Штепсельні з’єднання та електророзетки, розраховані на напругу 12В 

та 42В, мають візуально (за кольором) відрізнятися від кольору штепсельних 

з’єднань, розрахованих на напругу 127В та 220В. Індивідуальні та групові 

штепсельні з’єднання та електророзетки необхідно монтувати на негорючих 

або важкогорючих пластинах. Електромережу штепсельних розеток для 

живлення персональних комп’ютерів і периферійних пристроїв при 

розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають по підлозі поруч зі 

стінами приміщення, як правило, в металевих трубах і гнучких металевих 

рукавах, а також у пластикових коробах і пластмасових рукавах з відводами 

відповідно до затвердженого плану розміщення обладнання та технічних 

характеристик обладнання. При розміщенні в приміщенні до п’яти 

персональних комп’ютерів і периферійних пристроїв допускається 

прокладання трипровідникового захищеного проводу або кабелю в оболонці з 

негорючого чи важкогорючого матеріалу по периметру приміщення без 

металевих труб та гнучких металевих рукавів. Не допускається в одній трубі 

прокладати ланцюги до 42В та вище 42В. 

При організації робочих місць операторів електромережу штепсельних 

розеток для живлення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв і у 

центрі приміщення прокладають у каналах або під знімною підлогою в 

металевих трубах або гнучких металевих рукавах. При цьому не допускається 

застосовувати провід і кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та інші 

матеріали, які містять сірку. 

Режими праці  та відпочинку 

 



 

 

     При організації праці, що пов’язана з використанням персональних 

комп’ютерів, для збереження здоров’я працюючих, запобігання професійним 

захворювання і підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні 

регламентовані перерви для відпочинку. Внутрішньозмінні режими праці і 

відпочинку мають передбачати додаткові нетривалі перерви в періоди, що 

передують появі об’єктивних і суб’єктивних ознак стомлення і зниження 

працездатності. За основну роботу з персональним комп’ютером слід вважати 

таку, що займає не менше 50% часу впродовж робочої зміни. Протягом дня 

мають передбачатися: 

 перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви); 

 перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами); 

 додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням 

особливостей трудової діяльності. 

Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством про працю і 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при 

роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру 

праці: 

 для розробників програм слід призначати регламентовану перерву для 

відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за персональним 

комп’ютером; 

 для операторів персональних комп’ютерів слід призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години; 

 для операторів комп’ютерного набора слід призначати регламентовані перерви 

для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за 

персональним комп’ютером. 

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати 

регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з персональним 

комп’ютером не повинна перевищувати 4 години. При 12-годинній робочій 

зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин 

роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 



4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну 

годину тривалістю 15 хвилин. 

З метою зменшення негативного впливу монотонності є доцільним 

застосовувати чергування операцій усвідомленого тексту і числових даних 

(зміна змісту роботи), чередування вводу даних та редагування текстів. Для 

зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового аналізатору, 

поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків 

гіподинамії, запобігання втомі доцільні деякі перерви використовувати для 

виконання комплексу вправ. В окремих випадках — при хронічних скаргах 

працюючих на зорове стомлення, незважаючи на дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку, а також застосування засобів 

локального захисту очей — допускаються індивідуальних підхід до 

обмеження часу робіт з персональним комп’ютером, зміни характеру праці, 

чергування з іншими видами діяльності, не пов’язаними з персональним 

комп’ютером. Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу 

гімнастичних вправ, спрямованих на зняття нервового напруження, м’язове 

розслаблення, відновлення функцій фізіологічних систем, що порушуються 

протягом трудового процесу, зняття втоми очей, поліпшення мозкового 

кровообігу і працездатності. За умови високого рівня напруженості робіт з 

персональним комп’ютером показане психологічне розвантаження у 

спеціально обладнаних приміщеннях (в кімнатах психологічного 

розвантаження) під час регламентованих перерв або в кінці робочого дня. 

Таким чином, нами детально було розглянуто вимоги, які пред’являє чинне 

законодавство України до охорони праці офісних співробітників. На 

сьогоднішній день ми спостерігаємо прикру тенденцію, коли в більшості 

офісів такі вимоги не виконуються, а інколи взагалі ігноруються. Це ми 

можемо неозброєним оком побачити, зокрема, на прикладі вимог до площі 

офісного приміщення. Чи багато існує офісів, в яких на один персональний 

комп’ютер припадає не менше ніж шість метрів квадратних? Інколи на такій 

площі розташовують по три робочих місця з персональними комп’ютерами. 

Часом приміщення офісів розташовуються в підвалах та/або взагалі не мають 

природного освітлення. Чи часто ми бачимо робочі місця обладнані 

підставками для ніг? На жаль, таких прикладів досить багато. 

Проте, недобросовісним роботодавцям не варто забувати про відповідальність, 

яка встановлена чинним законодавством України за порушення вимог щодо 

охорони праці. У відповідності до ст. 43 Закону України «Про охорону праці» 

за порушення законодавства про охорону праці юридичні та фізичні особи, які 

відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються 

органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в 

порядку, встановленому законом. Сплата штрафу не звільняє юридичну або 

фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, 

від усунення виявлених порушень у визначені строки. Максимальний розмір 

штрафу не може перевищувати п’яти відсотків середньомісячного фонду 

заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка 

відповідно до законодавства використовує найману працю. Відповідно до ч. 2 



ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення 

вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за 

собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян 

— суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення вимог 

законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці 

службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином — 

суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду 

здоров’ю потерпілого, карається штрафом від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк (ст. 271 

Кримінального кодексу України). Те саме діяння, якщо воно спричинило 

загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається виправними роботами на 

строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 

позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без 

такого. 

 

Підготовлено сектором з питань охорони праці 

за матеріалами Інтернет-рксурсу  


