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У М О В И 

 

утримання житлових і санітарних приміщень для працівниць і працівників 

на сільськогосподарських підприємствах 

Правила охорони праці визначають обов’язкові умови, яким мають відповідати виробничі 
приміщення для забезпечення охорони здоров’я людей.  

1. Побутові та житлові приміщення, кімнати для чергової зміни 

• Приміщення, призначені для проживання або ночівлі, повинні бути оснащені 
вікном, що веде назовні, а також мати достатнє освітлення та опалення. 

• Будь-які види станів, що загрожують здоров’ю людей (зокрема, пліснява) 
підлягають негайному усуненню. 

• Для кожної окремої людини в житловому приміщенні повинно бути передбачено 
ящик із замком, ліжко та відповідну постільну білизну. 

• Спальні приміщення також повинні зачинятися на замок, розділятися відповідно 
до статі та мати окремі входи. 

• Не допускається використання двоярусних ліжок. 
• Житлові приміщення повинні бути оснащені відповідними пристроями для сушки 

мокрого одягу. 
• Повинно бути в наявності відповідне приладдя для приготування та розігрівання, 

а також охолодження їжі та напоїв. 
• Висота у світлі приміщень для перевдягання повинна становити не менше 2,0 

метрів, побутових і житлових приміщень — не менше 2,5 метрів. 
• У побутових приміщеннях на одну особу повинно припадати не менше 3,5 м³, у 

житлових — не менше 10 м³ повітряного простору. 
• У всіх приміщеннях повинен бути передбачений захист від диму людей, що не 

палять. 
• Повинні бути в наявності засоби надання першої допомоги. 
• За наявності душових, або якщо в робочому приміщенні одночасно працює 

більше 12 осіб, які повинні перевдягатися в необхідний для виконання праці 
спецодяг, мають надаватися приміщення для перевдягання.  

УВАГА! Вартість проживання включно з опаленням і освітленням, що вважається 
виплатою в натуральній формі, у розмірі 39,24 євро в місяць може 
вираховуватися з готівкової заробітної плати.  

https://www.lak-ooe.at/


 
Інформаційний лист 

 

II/II 

2. Санітарні приміщення1  

Туалети: 

• один туалет, що зачиняється на замок, максимум на кожні 15 осіб; 
• улаштування роздільних за статями туалетів, починаючи з 5 жінок і 5 чоловіків у 

складі колективу; 
• висота у світлі туалетів повинна становити щонайменше 2 метри; 
• умивальні безпосередньо поруч із туалетами; 
• туалети повинні бути оснащені пристроєм змивання водою або аналогічним 

пристроєм, а також комплектуватися туалетним папером; 
• туалети повинні відповідати санітарним нормам та утримуватися 

роботодавцем — за умови, що вони не призначені виключно для приватних 
цілей — у доброму санітарно-гігієнічному стані. 

Умивальники, умивальні та душові приміщення: 

• один умивальник не більше ніж на 5 осіб; 
• один душ не більше ніж на 5 осіб; 
• окремі душові приміщення для жінок і чоловіків або роздільне відвідування 

душових приміщень; 
• умивальні приміщення надаються в разі регулярної одночасної присутності 

більше ніж 12 осіб; 
• улаштування роздільних за статями умивальних приміщень, починаючи з 5 осіб 

кожної статі в колективі; 
• висота у світлі умивальних приміщень повинна становити щонайменше 2,0 

метри; 
• в умивальниках та душах має бути проточна, за можливістю тепла вода; 
• умивальники та душі мають комплектуватися відповідними засобами для 

очищення тіла; 
• мають бути в наявності одноразові рушники або сушарки для рук; 
• температура в умивальних приміщеннях без душів має становити щонайменше 

21 °C, в умивальних приміщеннях із душами — щонайменше 24 °C. 
 

Kontakt: 
OÖ Landarbeiterkammer 
Scharitzerstraße 9 
4020 Linz 

Тел.: 0732 656 381-0 
Факс: 0732 656 381-29 
Ел. адреса:   office@lak-ooe.at 
https://www.lak-ooe.at/ 

Попередній запис на прийом 
(німецькою або англійською 
мовою) є обов’язковим! 

1 Нижченаведені санітарно-гігієнічні стандарти є обов’язковими для дотримання в усіх 
приміщеннях підприємства. 
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