
Додаток 4 

до Акта, складеного за результатами  

проведення планового (позапланового)  

заходу державного нагляду (контролю)  

щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)  

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства  

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

 в перукарнях та салонах краси 

 

№ 

з/п 

Питання щодо дотримання 

суб’єктом господарювання 

вимог законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція 

суб’єкта 

господа-

рювання 

щодо 

негатив-

ного 

впливу 

вимоги 

законо-

давства 

(від 1 до 4 

балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР** 

 

1 Приміщення і прилегла 

територія утримуються у 

належному санітарному 

стані, комахи та гризуни у 

перукарні відсутні  

 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Частини перша 

та третя статті 

22 ЗУ  

 № 4004-ХІІ, 

пункт 7.25  

розділу 7  

ДСанПіН 

 2.2.2.022-99 

2 Перукарня розміщена 

відповідно до 

встановлених вимог: в 

окремій будівлі, в будинку 

громадського, 

торговельного центру, 

побутових послуг, вокзалі, 

лазні; першому чи 

цокольному поверхах 

житлового будинку із 

обладнанням входу, 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункт 2.1 

розділу 2 

 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 
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окремого від входів до 

квартир, за умови 

забезпечення 

нормативних рівнів 

фізичних, хімічних і 

біологічних факторів в 

приміщеннях суміжних 

квартир 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Склад та площа основних, 

робочих та допоміжних 

приміщень перукарні 

відповідає санітарним 

вимогам: мінімальна 

площа приміщення на два 

робочих місця складає не 

менше 15 м2 з виділенням 

підсобного відсіку легкою 

перегородкою висотою не 

менше 1,8, мінімальний 

набір допоміжних  

приміщень: санвузол, 

кімната відпочинку та 

прийняття їжі, комора  

Високий 

Середній 

Незначний 

    
Пункти 2.4, 2.6 

розділу 2 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Вимоги до внутрішнього 

оздоблення приміщень 

відповідно до їх 

функціонального 

призначення дотримано 

Високий 

Середній 

Незначний 

    
Пункти 3.2, 

3.5-3.8 розділу 

3 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

5 Організація, влаштування 

та обладнання робочих 

місць персоналу 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

    
Пункти 4.1, 

4.3-4.8 розділу 

4 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

6 Всі приміщення перукарні 

щоденно до початку або 

після закінчення роботи   

прибираються  з  

застосуванням 

дезінфекційних засобів.  

Протягом робочого  дня  

дезінфекція  і  поточне 

прибирання поверхонь,  

до яких дотикаються 

відвідувачі  (ручки  

дверей,  ручки  крісел,  

раковини  для  миття 

волосся, полиці  робочих  

місць  і т. ін.) 

проводиться.  Раз в місяць 

перукарня закривається на 

одну зміну для 

проведення дезінфекції і 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Пункт 7.5 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 
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загального прибирання 

всіх приміщень. 

7 Зістрижене волосся 

збирається та складається 

в паперові (або з 

полімерних матеріалів) 

пакети місткістю не 

менше 5 літрів, які в кінці 

зміни герметично 

закриваються. Видалення 

здійснюється 

спеціалізованим 

підприємством незалежно 

від форми власності та 

підпорядкування на 

договірних засадах  

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Пункт 7.6  

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99, 

пункт 2.2 

 розділу ІІ 

ДСанПіН  

№ 145 

 

 

 

 

8 Попередній перед 

прийняттям на роботу та 

періодичні медичні огляди 

працівників перукарні 

проведені. Особисті 

медичні книжки 

працівників у 

адміністрації перукарні 

(салону краси) наявні 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Розділ 16 

Переліку, 

затвердженого 

ПКМУ  

№ 559,  

пункт 9.1  

розділу 9 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

9 Вимоги до природного та 

штучного освітлення 

приміщень дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункти 6.2- 6.4 

розділу 6,  

додаток 3 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

10 Вимоги щодо обладнання 

перукарні всіма видами 

інженерного 

устаткування, санітарно-

технічним устаткуванням 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Пункти 5.1, 5.3, 

5.8 розділу 5 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

11 Системи вентиляції та 

кондиціювання обладнано 

відповідно до санітарних 

правил  

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункти 5.5, 5.6 

розділу 5  

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

12 Показники температури, 

вологості та швидкості 

руху повітря в 

приміщеннях відповідають 

санітарним вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункт 5.11 

розділу 5,  

додаток 2 до 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

13 Дезінфекційні засоби для 

приміщень та 

інструментарію мають 

висновок державної 

санітарно – 

епідеміологічної 

експертизи та методичні 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункт 7.4 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 
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вказівки (інструкції) із 

застосування, умови їх 

зберігання дотримуються 

 

14 Інструменти  після   

кожного  використання   

знезаражуються 

дезінфекційними 

засобами,  що мають 

позитивний висновок 

державної санітарно-

гігієнічної експертизи,  і  

стерилізуються  

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Пункт 7.7 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

15 Для проведення 

стерилізаційної обробки в 

перукарні 

використовуються 

стерилізатори, що мають  

сертифікат відповідності і 

дозволені до застосування 

Міністерством охорони 

здоров'я України, 

працюючі за методом  

ультрафіолетової, 

термічної, ультразвукової 

або комбінованої 

стерилізації, а також 

засоби, призначені для 

стерилізації 

інструментарію. 

Стерилізація проводиться 

згідно з інструкцією по 

використанню 

Високий 

Середній 

Незначний 

    

Пункт 7.3 

 розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Персонал забезпечений 

комплектами інструментів 

для почергового їхнього 

знезаражування у 

кількості не менше 2-х. 

Високий 

Середній 

Незначний 

    
Пункт 7.2 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

17 Прання використаної 

білизни проводиться у 

пральні або у перукарні з 

використанням 

програмованих пральних 

машин автоматичного 

типу з наявністю режиму 

прання при температурі 

90°C в комплексі з 

сушильними машинами та 

обладнанням для 

прасування білизни за 

наявності спеціально 

відведених місць у 

підсобних приміщеннях з 

підведенням холодної 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункти 7.21, 

7.22 розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  
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води та наявністю зливу 

для води.  

Дезінфектанти після 

закінчення циклу 

кип'ятіння (згідно 

інструкції) додаються 

 

 

 

18 Для обслуговування 

клієнтів чисті пеньюари, 

одноразові комірці чи 

серветки, одноразові ватні 

тампони, щітки або  

пензлі для вилучення 

відстриженого волосся з 

шиї та обличчя наявні. 

Пензлі, щітки 

дезінфікують, механічно 

очищують та 

стерилізують, 

використовуючи при 

цьому устаткування, 

деззасоби і методи, що 

мають позитивний 

висновок державної  

санітарно-гігієнічної 

експертизи  

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункти 7.11, 

7.16  

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

19 Загальне мікробне 

забруднення повітря 

приміщень перукарні не 

вище 4000 колоній/м3 

бактерій, 50 колоній/м3 

представників 

гемолітичної кокової 

мікрофлори. В змивах з 

робочих поверхонь 

обладнання, одягу та рук 

персоналу бактерій групи 

кишкової палички не 

виявлено. 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункт 8.6 

розділу 8 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99  

_________________ 

* Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному 

порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги 

законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на 

суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого 

навантаження на суб’єкта господарювання. 

** НР – не розглядалося 
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ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо 

проведення заходу державного нагляду (контролю) 
 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт  

Дата і номер 

державної 

реєстрації 

нормативно-

правового 

акту  

у Мін’юсті 

 

 

найменування 
дата і номер 

1 Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» (ЗУ № 4004-XII) 

 

24 лютого 1994 року  

№ 4004-XII 

 

2 Перелік професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним медичним 

оглядам, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів (Перелік, затверджений ПКМУ  

№ 559) 

23 травня 2001 року 

 № 559 

 

3 Державні санітарні правила та норми для 

перукарень різних типів, затверджені 

постановою першого заступника Головного 

державного санітарного лікаря України 

(ДСанПіН 2.2.2.022-99) 

 

25 березня 1999 року 

№ 22 

 

 

 

 

4 Державні санітарні норми та правила 

утримання територій населених місць, 

затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров’я України 

 (ДСанПіН № 145) 

 

17 березня 2011 року 

№ 145 

 

05 квітня 

2011 року  

№ 457/19195 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF#n208
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF#n208
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF#n208
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF#n208

