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будівництва і дизайну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навчальний посібник «Приміщення та обладнання 

перукарень» містить теоретичний матеріал, схематичні 

зображення, основні поняття та малюнки з теми. 

Рекомендований для використання на уроках 

перукарської справи та на виробничому навчанні. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ 

ПЕРУКАРЕНЬ. 

Згідно з Державними санітарними нормами:  

2. Вимоги до розташування та обладнання приміщень 

перукарень 

 

2.1. Перукарні   розташовуються  в  окремих  будівлях  або  

в будинках громадських і  торговельних  центрів,  

побутових  послуг, вокзалах,  лазнях;  перших та цокольних 

поверхах житлових будинків із обладнанням входу,  

окремого від входів до  квартир,  за  умови забезпечення  

нормативних рівнів фізичних,  хімічних і біологічних 

факторів в приміщеннях суміжних квартир. 

2.2. У  вестибюлі чи холі перукарень допускається 

влаштування буфету або  бару  для  обслуговування  

клієнтів  по  узгодженню  з територіальною установою 

державної санепідслужби. 

2.3. У вестибюлі або залі очікування допускається 

влаштування місць для продажу парфумів,  косметичних,  а 

також супутніх (фени, гребінці, ножиці і т.п.) товарів по  

узгодженню  з  територіальною установою державної 

санепідслужби. 

2.4. Склад та площу основних, робочих та допоміжних 

приміщень перукарень   рекомендується   визначати   за  

додатком  1  Правил. 

Перукарні на одне-два робочих місця  допускається  

влаштовувати  в одному  приміщенні  площею  не менше 15 

м2 з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою 

висотою не менше 1,8  м  та  наявністю мінімального 

набору допоміжних приміщень. 

2.5. Висота приміщень перукарень,  що  проектуються,  
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повинна бути  не  менше  

3,3  м.  Висота  приміщень  вбудованих перукарень повинна 

бути не нижче міжповерхової висоти цих будинків. 

2.6. Перукарні  повинні  мати  мінімальний  набір  

допоміжних приміщень:  санвузол,  кімната відпочинку та 

прийняття їжі, комора та інші підсобні приміщення. 

2.7. В перукарнях допускається наявність  жіночих,  

чоловічих та   змішаних   залів   для   обслуговування,  а  

також  кабінетів косметолога. 

2.8. Кімната  для  відпочинку  і  прийняття  їжі повинна 

бути обладнана умивальником, холодильником, необхідними 

меблями і т.ін. 

2.9. Перукарні  обладнуються  меблями,  що мають 

вологостійке покриття та дозволяють вологе прибирання й 

дезінфекцію поверхонь. 

2.10. Підсобні приміщення перукарні обладнуються: 

а) раковиною для миття інструментарію з підводкою 

холодної та гарячої води; 

б) шафами для зберігання інструментарію; 

в) баком  для  збору  сухого  сміття,  ємностями для 

збирання відстриженого волосся (мішок з крафт-паперу,  

поліетиленовий пакет та ін.); 

г) шафами для особистого й робочого одягу; 

д) стелажами і т.п.; 

е) інвентарем для прибирання. 
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ТИПИ ПЕРУКАРЕНЬ 

Типи перукарень: чоловічі, жіночі, дитячі, змішані. 

Дитячі перукарні відрізняються тим, що мають: 

- Яскраву кольорову гамму в оформленні приміщення 

- Спеціальні дитячі крісла у вигляді машини і т.і., або 

спеціальне накладне сидіння 

- Кольорова перукарська білизна 

- Іграшки на полиці 

- Телевізор із мультфільмами.  

- Спеціальний інструмент без гострих кінців 

- Парфюмерно - косметичні засоби не шкідливі для 

здоров’я. 

 

 



8 

 

КАТЕГОРІЇ ПЕРУКАРЕНЬ 

Згідно з положенням про порядок присвоєння категорій 

підприємства, що надають побутові послуги населенню для 

перукарень встановлюються вища, перша або друга 

категорії. 

 

Вимоги до підприємств вищої категорії 

 

Підприємства вищої категорії забезпечують  

високохудожнє виконання стрижок   та  зачісок  з  

урахуванням  напряму  моди  та пропозицій замовника  і  

надання  інших  перукарських  послуг   на високому 

професійному рівні. 

Виконання основних видів робіт  здійснюється  

фахівцями, що мають  кваліфікацію  вищого  класу  та  

відповідають  посадовим вимогам згідно з Кваліфікаційним  

довідником професій  робітників, яким установлюються 

місячні оклади. 

 

На підприємствах вищої категорії: 

а) повинні застосовуватись сучасні технології  та  

препарати, що забезпечують  високоякісне і нешкідливе  для 

здоров'я виконання перукарських послуг; 

б) мають бути  комфортні  меблі,  зручні  перукарські 

крісла, спеціально  обладнані  приміщення   для   кожного   

виду   послуг, працівники повинні використовувати 

фірмовий одяг; 

в) належить мати комфортний і художньо оздоблений  

салон  для очікування відвідувачів. В салоні розміщуються 

фотовідбитки модних стрижок та зачісок,  інформація про 

напрями моди; 
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г) мають    бути    впорядкованими    фасад   та   приміщення 

підприємства, а також навколишня територія. 

 

Вимоги до підприємств першої категорії 

 

Підприємства першої  категорії  забезпечують  згідно  

із своєю спеціалізацією  якісне виконання основних видів 

перукарських послуг  з  урахуванням  напряму  сучасної   

моди   та   пропозицій замовника. 

Виконання  основних  видів робіт здійснюється 

фахівцями, що  мають  кваліфікацію  відповідно  до  

номенклатури  послуг   та складності  робіт  та  

відповідають  посадовим  вимогам  згідно  з 

Кваліфікаційним    довідником    професій     робітників,     

яким установлюються місячні оклади. 

 

На підприємствах першої категорії: 

а) повинні   застосовуватись   технології  та  препарати,  що 

забезпечують  якісне   і   нешкідливе   для   здоров'я   

виконання перукарських послуг; 

б) мають  бути  спеціальні  технологічні  меблі та 

оснащення, зручні перукарські   крісла,  працівники  

повинні  використовувати спеціальний одяг; 

в) належить  мати   оздоблене   приміщення   для   

очікування відвідувачів. 

 

Вимоги для підприємств другої категорії 

 

Підприємства  другої  категорії  забезпечують  згідно із 

своєю спеціалізацією виконання окремих видів 

перукарських послуг. 

Виконання  основних  видів робіт здійснюється 

фахівцями, що  мають  кваліфікацію  відповідно  до  
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номенклатури  послуг   та складності  робіт  та  

відповідають  посадовим  вимогам  згідно  з 

Кваліфікаційним  довідником    професій робітників, яким 

установлюються місячні оклади. 

 

На підприємствах другої категорії: 

а) повинні  застосовуватись  технології  та   препарати,   що 

забезпечують  якісне   і   нешкідливе   для   здоров'я   

виконання перукарських послуг; 

б) мають   бути   необхідні  технологічні  меблі,  оснащення, 

перукарські крісла, працівники повинні використовувати 

спеціальний одяг; 

в) належить мати обладнане місце для очікування 

відвідувачів. 

 

ГРУПИ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА 

ПРИЗНАЧЕННЯМ 

 

Приміщення для обслуговування відвідувачів 

- Зазвичай займають 50-60 % загальної площі 

перукарні; 

- приміщення бажано фарбувати у світлі тони; 

- поверхня підлоги повинна бути гладенькою (для 

зручності прибирання); 

- стіни необхідно покривати матеріалом, який легко 

піддається чищенню і дезинфекції; 

- мусять бути спеціальні бачки з кришкою для 

використаної білизни; 

- спеціальні приміщення для миття голови, фарбування 

та хімічної завивки; 

- сушильні апарати для робочого залу встановлюють із 

розрахунку не менше 2 на кожне робоче місце; 
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- сушіння волосся в чоловічому залі, як правило, 

відбувається безпосередньо біля робочого місця, тому 

має припадати не менше одного сушильного апарата 

на 5 робочих місць; 

- сушильні апарати в робочому залі розташовують не 

ближче за 1,5 метра від робочого крісла; 

- біля кожного сушильного апарата повинно бути 

встановлене зручне легке крісло зі спинкою; 

- у зв’язку з великим виділенням тепла і вологи в 

сушильних приміщеннях слід підтримувати 

температуру на 2-4°С нижче ніж у робочому залі, 

тобто на рівні 18°С; 
- у літній період температура повітря у робочій зоні 

приміщення для сушіння волосся не повинна 

перевищувати атмосферної більше ніж на 3°С. 
 

Приміщення для прийому відвідувачів 

(зал чекання, передпокій з гардеробною, каси) 

- Зазвичай займають 20 % загальної площі перукарні; 

- зали чекання бувають роздільними (жіночими і 

чоловічими); 

- для залів чекання відводиться площа з розрахунку 1,5 

м
2
 на кожне робоче місце; 

- у залах чекання мають бути встановленні робочі 

меблі, вивішенні правила обслуговування відвідувачів 

у перукарнях і прейскурант, на столику розкладені 

журнали, альбоми модних зачісок, стрижок; 

- гардеробна призначається для зберігання верхнього 

одягу і ручної поклажі; 

- площа гардеробної не менше, ніж 2,5 м
2
 на кожне 

робоче місце; 

- перукарні з кількістю робочих місць більше 5, 

звичайно обладнують касами; 
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- площа приміщення каси- не менше1,5-2 м
2
. 

 

Складські приміщення 

- Вони призначаються для зберігання парфумерії та 

інших матеріалів виробництва; 

- ці приміщення можуть розташовуватись в підвальних 

або напівпідвальних поверхах; 

- для спалюванної або неопалювальної парфумерії 

мусять бути передбачені окремі комори; 

- чиста і брудна білизна зберігається окремо: чиста-на 

спеціальних стелажах, брудна, попередньо очищенна 

від волосся,- в ящиках із кришками; 

- комори для зберігання білизни бажано розміщувати 

поруч з підсобними приміщеннями. 

 

Приміщення для обслуговуючого персоналу 

- Це приміщення з особистими шафами для роздільного 

зберігання звичайного і робочого одягу, препаратів, 

інструментів і пристроїв; кабінет завідуючого, душ, 

окреме приміщення для тримання їжі та ін.; 

- підсобні кімнати для обслуговуючого персоналу 

обладнують спеціальними столами для прасування 

білизни, приготування препаратів, миття приборів і 

т.і.; 

- у них мають бути шафи з необхідною кількістю чистої 

білизни, машини для очищення перукарської білизни 

від волосся; 

- тут же треба встановити титан для нагрівання води; 

- площа підсобних приміщень визначається з 

розрахунку 1,5 м
2
 на кожне робоче місце; 

- мінімальна площа підсобних приміщень 4 м
2
; 

- кількість індивідуальних шаф для зберігання 

верхнього одягу і халатів, а також інструментів, 
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пристроїв і хімікатів повинна відповідати кількості 

працюючих у перукарні майстрів; 

- площа гардеробної для персоналу визначається з 

розрахунку 0,75 м
2
 на кожного працюючого, але не 

менше 5 м
2
 в цілому. 

 

 

 

ПОНЯТТЯ ПРО САЛОН-ПЕРУКАРНЮ. 

ВІДМІННІСТЬ ЇЇ ВІД ЗВИЧАЙНИХ ПЕРУКАРЕНЬ. 

 

 

В салонах - перукарнях працюють тільки високопрофесійні 

спеціалісти, які виконують широкий спектр послуг, 

використовуючи останні досягнення науки і техніки в 

області косметології. 

- Послуги перукарського зала (сучасні жіночі, чоловічі, 

дитячі стрижки; сучасне фарбування, всі види хімічної 

завивки, укладки волосся; індивідуальний підбір стиля, 

форми і кольору зачіски; лікування і догляд на основі 

професійної косметики; візаж; манікюр; педікюр; художній 

дизайн нігтів і т.і.); 

- апаратна косметологія (не хірургічне  підтягування 

обличчя; апарат мікротокової терапії; ультразвуковий 

пілінг; терапія проблемної шкіри; корекція фігури і т.і.); 

- косметичні процедури обличчя і тіла. 
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А тепер порівняємо салон-перукарню із звичайною 

перукарнею? Яка відмінність. 

 

САНІТАРНІ НОРМИ ПЛОЩІ НА ОДНЕ РОБОЧЕ 

МІСЦЕ ПЕРУКАРЯ. 

 

Назва приміщення Розрахунок 

площі 

Площа, кв.м 

Зал очікування На одне робоче 

місце 

1,5, але не менше 

0,75 

Гардероб для 

відвідувачів 

На одне робоче 

місце 

Не менше 0,3 

Жіночий зал На одне робоче 

місце 

Не менше 0,8 

Чоловічий зал На одне робоче 

місце 

Не менше 6,0 

Універсальні зали На одне робоче 

місце 

Не менше 8,0 

Манікюрний кабінет На одне робоче Не менше 6,0 
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місце 

Педикюрний кабінет На одне робоче 

місце 

Не менше 6,0 

Склад На одне робоче 

місце 

Не менше 1,0 

Кімната персоналу На одне робоче 

місце 

Не менше 0,75 

Приміщення для 

прання 

На перукарню За розрахунком 

Санвузол для 

персоналу 

На перукарню Не менше 2,0 

Санвузол для 

відвідувачів 

На перукарню Не менше 2,0 

Косметологічний 

кабінет 

На одне робоче 

місце 

косметолога 

Не менше 12,0 

   

ОСВІТЛЕННЯ ПЕРУКАРЕНЬ. ОСВІТЛЕННЯ 

РОБОЧОГО МІСЦЯ. 

 

Для правильного визначення кольору та відтінку 

волосся при його фарбуванні, точного виконання стрижок і 

укладок перукарю необхідне якісне сильне та рівномірне 

освітлення. 

Найкращим вважається природне освітлення, яке 

рекомендують використовувати з максимальною 

ефективністю. Крім того, ультрафіолетові промені не лише 

знищують більшість шкідливих мікробів, але й підвищує 

активність працюючих, покращують працездатність і 

настрій. 

 Доречі, санепідемстанції не дозволяють до 

експлуатації перукарні, які не мають природного 

освітлення! 
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За санітарними нормами площа віконних отворів у 

робочих залах повинна складати не менше 1/5 частини 

площі приміщення, відстань від протилежної стіни до вікна 

- не більше 7 метрів. 

У решті приміщень перукарні (крім складських та 

інших приміщень, розташованих у підвальних і 

напівпідвальних поверхах) співвідношення площі вікон до 

площі приміщення може бути 1:8. 

Для зменшення втрат світлового потоку віконні 

отвори треба робити вітринного типа (без переплетень). 

Для запобігання зоровому дискомфорту і для захисту 

від прямого сонячного проміння на вікнах установлюють 

сонцезахисні пристосування (козирки, жалюзі, штори). 

Забезпечити необхідне  освітлення протягом усього 

часу роботи перукарні, особливо в осінньо-зимовий період, 

природним шляхом неможливо. Тому виникає потреба у 

штучному світлі. Вимоги до штучного освітленні ті ж, що й 

до природного: забезпечити рівномірну і достатню 

освітленість кожного робочого місця. Його забезпечують 

люмінесцентні світильники із розсіювачами або плафонами 

із матового скла. 

На робочих місцях, окрім загального освітлення на 

залу, передбачають місцеве освітлення. Як джерело світла 

використовують лампи розжарювання, галогенні лампи в 

колбі з молочного скла, які не мають засліплюючого ефекту. 
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САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 

 

У робочих приміщеннях перукарень за допомогою 

систем опалювання, вентиляції, кондиціювання 

підтримують температуру повітря 18-20°С.Системи 

вентиляції регулюють також склад повітря, рівень вологи і 

газоподібних речовин, що входять до складу препаратів, 

застосованих для обробки волосся, а також вилучають із 

приміщення надмірне тепло. 

 

Кількість робочих місць Вентиляція/кондиціювання 

До 3 Природна вентиляція  

(кватирки і фрамуги) 

Більше 3 Примусова вентиляція 

3-10 Припливна вентиляція 

10-20 Припливно-витяжна вентиляція 

Більше 20 Кондиціонер 

 

Для забезпечення перукарень гарячою водою 

передбачаються системи централізованого або місцевого 

гарячого водопостачання і каналізацією. В великих містах і 

населених пунктах основна маса перукарень має 

централізоване опалення (водяне або парове). Воно 

складається із ряду нагріваючих приладів (калоріферов чи 

батарей), розміщених рівномірно в різних місцях перукарні 

За відсутністю централізованого гарячого  

водопостачання обов'язковим  є установлення електричних 

проточних обігрівачів (титани) або інших нагрівально-

опалювальних  систем (зазвичай газові чи електричні).  

Забороняється  нагрівання води в відкритих місткостях. 

Санітарно-технічне обладнання перукарень потребує 

постійного догляду, його необхідно утримувати в чистоті і 

порядку. 
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ОБЛАДНАННЯ ПЕРУКАРЕНЬ. 

 

Згідно з Державними санітарними нормами:  

4. Вимоги до організації, влаштування та обладнання 

робочих місць 

 

4.1. Робочі   зали   обладнуються   робочими   місцями,    що 

складаються  з  стінного дзеркала з полицею,  тумбочки 

(візка) для інструментарію,  перукарського крісла  з  

регульованою  висотою  і підставкою для ніг. 

4.2. В перукарні дозволяється використання пересувних 

сушарок для  волосся.  Рекомендується встановлювати їх з 

розрахунку:  одна сушарка не більш ніж на три крісла в 

жіночому залі та одна сушарка на п'ять крісел в чоловічому 

залі. 

4.3. Для дітей повинні бути передбачені спеціальні крісла 

або накладні сидіння, що можна встановлювати на крісла. 

4.4. При  розташуванні  робочих  місць  паралельними   

рядами відстань між ними приймається не менше трьох 

метрів. 

4.5. Відстань між кріслами (по  осі)  не  менше  1,8  м,  від 

крайнього крісла до стіни не менше 0,7 м. 

4.6. Робоче  місце  для  манікюру  обладнується   

спеціальним манікюрним  столом  висотою  від підлоги не 

менше 0,7 м.  Поверхня стола  повинна  бути  зроблена  з  

вологостійкого  матеріалу,   що  витримує багаторазову 

дезінфекцію. 

4.7. Поблизу від стола для манікюру обладнується раковина 

для миття рук і інструментарію. 

4.8. Косметологічний  кабінет  обладнується   

косметологічним кріслом,   столиком  (візком)  для  

інструментарію,  стільцем,  що обертається,  тумбою для  

косметологічних  препаратів,  умивальною раковиною,  
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настінним  дзеркалом,  фізіотерапевтичним обладнанням, 

стелажами для чистої білизни, приладами для проведення 

дезінфекції та стерилізації.  Все обладнання 

косметологічних кабінетів повинно мати   позитивний   

висновок    державної    санітарно-гігієнічної експертизи. 

 

РОБОЧЕ МІСЦЕ ПЕРУКАРЯ 

 

Робочі місця перукаря обладнують різними за 

конструкцією туалетними столиками або полицями, 

настінними дзеркалами різної форми, перукарськими 

кріслами. Розмір дзеркала має бути не менше 60×100 см.  

Для розміщення інструментів, препаратів, білизни 

використовуються тумбочки, візки, шухляди в столиках. 

У перукарнях установлюють крісла з ручками, 

підставками для ніг; вони мають вільно обертатися та 

регулюватися по висоті. 

Для дітей передбачаються спеціальні крісла або 

накладні сидіння до звичайних крісел. 

Розміщення робочих місць має узгоджуватися з 

загальним дизайнерським рішенням; крісла можуть 

розташовуватися поодинці чи групуватися уздовж стін або в 

центрі залу. 

Вважається, що відстань від стіни до крісла має бути не 

менше 70 см, відстань між осями крісел сусідніх робочих 

місць - 1,8 м, а між паралельними рядами місць – не менше 

3-х метрів. Загальна норма на робоче місце – від 4,5 кв.м. 

У перукарських залах дозволяється використання 

пересувних сушарок для волосся. Мийки можуть бути 

вмонтовані в поверхню робочих столиків або бути 

автономними зі стільцями спеціальної конструкції. 
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