
1. Гігієнічні вимоги до генерального плану ділянки. Санітарно-

гігієнічні вимоги до стану території закладів готельно-ресторанного 

господарства та її утримання. 

Вибір ділянки узгоджується з органами державного санітарного нагляду.  

При проведенні санітарно-гігієнічної оцінки ділянки відведеної під 

будівництво закладу звертається увага на величину санітарно-захисної зони, 

розміри ділянки, характер рельєфу будівельного майданчика, гідрогеологічні 

показники, характер ґрунту, глибину залягання грунтових вод, напрямок панівних 

вітрів і т.д. 

Санітарно-захисні зони встановлюються відповідно до СанПіН 2.2.1/2.1.1.567-

96 «Санітарно-захисні зони і санітарна класифікація підприємств, споруд та 

інших об'єктів». Для зменшення несприятливої дії на навколишнє середовище та 

організм людини для підприємств харчування мінімальна санітарно-захисна зона 

приймається рівною 50 м. 
Не допускається розташування майданчиків для будівництва харчових 

підприємств на місці колишніх звалищ, скотомогильників тощо, якщо з моменту 

припинення їх експлуатації минуло менше двадцяти років. 

Площа території повинна відповідати потужності підприємства. 

Санітарно-захисна зона для підприємств харчування має бути озеленена не 

менше ніж на 60%, що є важливою гігієнічною вимогою. 

Ділянка забудови повинна бути віддаленою від 

 джерел ймовірного забруднення: від звалищ - не менше ніж на 1 км; 

 від промислових підприємств - на 100-1000 м; 

 від житлових кварталів - на 50-500 м. 

Рельєф місцевості повинен бути рівнинним, що забезпечує вільний стік 

зливних вод. 

Ступінь забудови ділянки не повинен перевищувати 30%. Це сприяє його 

кращому освітленню і провітрюванню. 

Висота стояння ґрунтових вод не повинна перевищувати 0,5 м від основи 

фундаменту або 1 м від підлоги підвалу. 

При розміщенні закладів слід враховувати розу вітрів: ділянку слід 

розташовувати з навітряного боку відносно промислових об'єктів, сантехнічних 

споруд і пристроїв комунального призначення; відносно лікувально-профілактичних 

і дитячих установ є бажаним підвітряне розміщення підприємства. 

Найбільш придатним для ділянки є крупнозернистий ґрунт з інтенсивними 

аеробними процесами самоочищення (добре дренується, осушується і 

вентилюється). Грунт підвалу не повинен бути торф'яним, болотистим і забрудненим. 

Ділянка в основному має прямокутну форму. Найбільш раціональною 

вважається форма ділянки при співвідношенні його сторін 1:2,1:1,1:1,5. 

Земельні ділянки повинні забезпечувати розміщення самого об'єкта і 

необхідних допоміжних будівель для різних господарських потреб: зберігання 

палива, транспорту, овочесховища, холодильної камери та ін. 

Територія ділянки повинна бути відповідним чином упорядкована (озеленення, 

асфальтування та ін.). 

На земельній ділянці закладу ресторанного господарства передбачається 

чітке зонування (умовний поділ території за функціональним використанням), з 

виокремленням: 



 зони для відвідувачів з майданчиком для розміщення влітку столиків 

(додаткових місць) на відкритому повітрі; 

 господарчої зони з під'їзними шляхами для вантажних автомобілів та 

розвантажувальним майданчиком, що прилягає до групи складських приміщень; 

 адміністративно-виробничої зони; 

 зони відпочинку для персоналу; 

 стоянки для індивідуального автотранспорту; 

 місця, де розташовуються сміттєзбірники. 

Розташування будівель і споруд на території підприємства повинно 

забезпечувати найбільш сприятливі в гігієнічному відношенні умови праці з точки 

зору природного освітлення, вентиляції, а також боротьби із зайвою або 

недостатньою інсоляцією. 

В'їзди і пішохідні доріжки повинні бути заасфальтовані, господарчу зону слід 

відокремити зеленими насадженнями. 

Всі допоміжні будівлі і споруди, що включаються до складу господарської зони, 

слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до будівель виробничо-

експедиційної зони на відстані не менше 50 м від виробничих приміщень, експедиції, 

місць зберігання харчової сировини і готової продукції. У тих випадках, коли є 

можливість розділити ці зони смугою зелених насаджень у два ряди, допускається 

скорочення вказаної відстані до 25 м. 

Щоб запобігти зустрічним перевезенням продуктів харчування з нехарчовими 

вантажами, на території влаштовують другий під'їзд для вивезення сміття, 

відходів, завозу палива та ін. 

При наявності на території одного в'їзду потрібно передбачити спеціальний 

розворотний майданчик діаметром до 20 м. 
Сміттєзбірники розміщують на майданчику, який має тверде покриття, на 

відстані не менш ніж 25 м від вікон і дверей виробничих приміщень. 

У процесі санітарної оцінки відведеної ділянки має бути прийняте рішення про 

місце розташування джерела водопостачання, а також затверджені чіткі місця 

стікання стічних вод. 

Оптимальним рішенням є підключення підприємства до централізованої 

мережі. При відсутності такої можливості необхідно на території повинні бути 

встановити пристрій місцевої водопровідної та каналізаційної мережі з роздільними 

очисними спорудами. 

Велике гігієнічне значення має орієнтація приміщень за сторонами світу. 
Так, усі виробничі приміщення розміщують на північну сторону, торговельні - на 

південну. 

Виробничі процеси, що супроводжуються надлишковим тепло-, волого- та 

газовиділенням, повинні проектуватися в одноповерхових будівлях або на верхніх 

поверхах. 

Виробничі будівлі, допоміжні цехи (дільниці), складські приміщення 

рекомендується розміщувати у відповідних зонах. 

Відстань від місця завантаження готової продукції до складів палива повинна 

бути не менше 30 м, а до паливних майданчиків - не менше 50 м. 

 

2. Основні нормативні документи для проектування закладів готельно-

ресторанного господарства та санітарно-гігієнічні вимоги. 

Основними нормативними документами для проектування ЗГРГ є: 



 Будівельні норми і правила (ДБН В.2.2-25:2009) Будинки і споруди. 

Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства), затверджені 

Держбудом; 

 Будівельні норми і правила (ДБН В.2.2-20:2008). Будинки і споруди. Готелі. 

затверджені Держбудом. 

Будівництво закладів готельно-ресторанного господарства здійснюється, як 

правило, за типовими проектами відповідно до БНіП. 

Проекти ЗГРГ узгоджуються з органами санітарного нагляду. 

Типові проекти, як правило, не підлягають узгодженню з органами державного 

санітарного нагляду, бо вони виконані відповідно до діючих норм і правил ДБН В.2.2-

25:2009 або ДБН В.2.2-20:2008 (що має бути підтверджено головним інженером 

проекту у вигляді відповідного запису в матеріалах проекту). Такі проекти 

узгоджуються тільки в частині їх прив'язки до місцевих умов із урахуванням рельєфу 

місцевості, рівня залягання ґрунтових вод, можливості підключення до 

централізованого водопроводу і міської каналізації. 

Індивідуальні проекти, а також проекти з відхиленням від діючих правил, 

проходять повне узгодження з Держпродспоживслужбою. 

В обов'язки органів державного санітарного нагляду входить проведення 

вибіркового контролю розробки проекту на всіх його стадіях. 

При прийнятті проекту для розгляду проводиться перевірка наявності повного 

комплекту документації, передбаченого санітарним законодавством, зокрема: 

• листи-заявки на розгляд проекту; 

• проект, що підлягає розгляду, з додатком пояснювальної записки та креслень; 

• рішення органу місцевої влади про відведення земельної ділянки під 

будівництво з позитивним висновком органу державного санітарного нагляду; 

• дозволу органів комунального господарства про можливість підключення 

об'єкта до міської системи водопостачання і каналізації (при відсутності такої 

можливості необхідно отримати висновок місцевого органу державного санітарного 

нагляду про місця водозабору і спуску стічних вод із зазначенням їхньох кількості, 

складу і методів очищення); 

• дозволи відповідних господарських органів на постачання гарячою водою, 

газом, електроенергією; 

• календарного плану будівництва і введення в експлуатацію окремих об'єктів і 

санітарно-технічних споруд. 

Реконструкція харчового підприємства може проводитися тільки з дозволу 

органів санітарного нагляду. Розгляд проекту починається з детального вивчення 

пояснювальної записки, в якій повинні бути відображені: благоустрій ділянки, рівень 

стояння грунтових вод, рельєф ділянки, наявність на території ділянки будівель і 

інших будов, склад і призначення приміщень, внутрішнє оздоблення приміщень, 

гідроізоляція фундаменту, щуронепроникність приміщень, проектований 

технологічний процес, проектоване обладнання, виробнича потужність, асортимент 

продукції, кількість працівників по змінах, водопостачання, каналізація, розрахунки 

споживання холодної та гарячої води, опалення, вентиляція, електроосвітлення і т. д. 

У генеральному плані звертається увага на щільність забудови будівельного 

майданчика, ступінь озеленення території, наявність і правильність розташування 

пішохідних доріжок і проїздів для транспорту, організацію транспортних потоків, 

місце для стоянки і т.д. Попереднє вивчення генерального плану дозволяє також 

скласти уявлення про взаєморозташування на території будівель та споруд з 



урахуванням їхньої функціональної належності, наявності і достатності санітарних 

розривів між ними, можливості підведення до проектованих будівель різних 

комунікацій (водопровід, каналізація та ін.). 

Під час розгляду планів і розрізів приміщень ЗГРГ визначають безперервність 

технологічних процесів виробництва, дотримання потоковості в просторі і часі, 

напрямків руху працівників. Відзначається наявність чи відсутність повного переліку 

відповідних груп приміщень, їхня орієнтація, відповідність площ і кубатури даних 

приміщень встановленим нормативам, правильність вертикального розташування 

виробничих, складських і побутових приміщень. 

Під час розгляду проектів і схем санітарно-технічного обладнання перевіряють 

правильність його розташування, достатність і раціональність розташування точок 

водозабору холодної та гарячої води, трапів для видалення стічних вод, 

вентиляційних пристроїв, світильників, кондиціонерів і т.д. 

Певні вимоги висувають до внутрішнього планування і обладнання 

підприємств харчування. Необхідно передбачити виключення зустрічних потоків: 

• харчових і нехарчових вантажів, 

• сировини, напівфабрикатів та готової продукції; 

• чистої і використаної тари, посуду та ін.; 

• переміщення обслуговуючого персоналу підприємства та руху відвідувачів. 

Після розгляду кожного проекту має бути складено висновок, в якому 

вказується перелік всіх недоліків в проекті щодо усунення порушень санітарних 

правил і норм. 

Відповідно до результатів експертизи розглянутий проект може бути: 

• погоджений - як відповідний діючим санітарним правилам і нормам; 

• прийнятий - після внесення до нього відповідних змін та доповнення, (у 

цьому випадку він представляється на повторний розгляд); 

• відхилений - містить грубі порушення санітарних правил і норм. 

Для приймання і введення в експлуатацію збудованого харчового підприємства 

створюється державна приймальна комісія, одним із членів якої обов'язково повинен 

бути представник санітарно-епідеміологічної служби. 

Державна комісія звертає увагу: на безперебійність дії водопроводу, каналізації, 

опалення, вентиляції та інших систем і пристроїв, передбачених проектом, що мають 

значення для нормальної роботи підприємства харчування; планування приміщень і 

їхнього оброблення; установлення запланованого устаткування (технологічного, 

підйомно-транспортного та ін.) і його безперебійне функціонування; планування 

території підприємства, допоміжних приміщень, наявність та стан під'їзних шляхів, 

обладнання місць для приймання харчових продуктів. 

Документи дозвільного характеру, які заклади отримують від Служби, це 

погодження, дозволи та висновки, а саме: 

· погодження асортименту харчових продуктів, що виробляються та 

реалізуються (затвердження калькуляційних та технологічних карт згідно 

Держспоживстандартів); 

· висновок на вибір земельної ділянки під будівництво (видає на письмовий 

запит і передбачає огляд ділянки фахівцями Служби); 

· погодження введення в експлуатацію збудованих закладів або 

експлуатаційний дозвіл – для виробників харчової продукції; 

· висновок про відповідність закладу вимогам санітарного законодавства для 

одержання ліцензії. 



Перед початком роботи підприємства необхідно скласти асортиментний 

перелік страв, виробів, напоїв і погодити з територіальними органами Служби. 

Для погодження Служби на відкриття підприємства харчування важливо 

дотримуватися таких санітарних правил: 

 забезпечити наявність санітарних правил та санітарного журналу; 

 укласти договір на вивезення сміття; 

 організувати медичний огляд персоналу та забезпечити наявність на робочих 

місцях медичних книжок; 

 здійснити маркування інвентарю та посуду, що використовують на 

підприємствах харчування під час виготовлення їжі. 

У разі виявлення недоробок, що мають санітарне значення, вживають заходів, 

що виключають введення об'єкта в експлуатацію до усунення допущених порушень. 

На кожному етапі санітарного нагляду за підприємствами харчування повинен 

оформлятися відповідний адміністративно-правовий акт за встановленою формою. 

 

3. Основи запобіжного санітарного нагляду 

Мета запобіжного санітарного нагляду - контроль за дотриманням діючих 

державних санітарних норм і правил на всіх етапах проектування і будівництва. 

На першому етапі проектування – під час розгляду проектного завдання та 

техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва завданням Служби є оцінка 

екологічної та санітарно-гігієнічної доцільності планування задуму того чи іншого 

будівництва, з урахуванням гігієнічних характеристик існуючих об’єктив та об’єктів, 

що проектуються (їхній взаємний негативний чи позитивний вплив один на одного). 

Другий етап: 

 санітарна експертиза проектних матеріалів: ескізного проекту (зображення 

ділянки та будівель в аксонометричній, косокутовій проекції, тобто їхній загальний 

вигляд); 

 експертиза генерального плану, тобто плану території забудови; 

 експертиза архітектурно-будівельного проекту (креслення фасадів, розрізів, 

поповерхових планів будівель з експлікаціями та пояснювальною запискою, тобто 

текстовою частиною проекту, креслень елементів санітарного благоустрою - 

вентиляції, холодного і гарячого водопостачання, каналізації, електро-, 

газопостачання, низькострумних комунікацій); 

 експертиза техніко-будівельних робочих креслень, по яких безпосередньо 

ведеться будівництво. 

Третій етап - прив'язка індивідуального чи типового проекту до земельної 

ділянки: участь у роботі комісії по відведенню і оцінці цієї ділянки, експертиза 

ситуаційного плану - збільшеної у масштабі копії топографічної карти з зображенням 

ділянки забудови та оточуючих існуючих об'єктів. 

Четвертий етап - санітарний нагляд за ходом будівництва з метою контролю 

дотримання всіх елементів затвердженого проекту. При необхідності яких-небудь 

змін у проекті (через економічні, технічні чи інші причини) ці зміни повинні бути 

узгодженні з Держпродспоживслужбою. 

П'ятий етап - участь у роботі комісії з приймання побудованого об'єкта в 

експлуатацію, оформлення технічного, санітарного паспортів. 



До цього комісія перевіряє повноту закінчення будівництва, визначає необхідні 

доробки чи виправлення дефектів, а потім, після усунення встановлених недоліків, 

державна комісія приймає об'єкт в експлуатацію. При цьому оформляється акт 

прийомки об'єкта в експлуатацію з підписами усіх членів комісії, у тому числі Голови 

Держпродспоживслужби. 

 

 


