
основу діючих в Україні СН № 3077-84
«Санитарные нормы допустимого шума
в помещениях жилых и общественных
зданий и на территории жилой
застройки» покладено шумові критерії
(NC), які розроблені Американською
асоціацією інженерів систем опалення,
вентиляції та кондиціювання наприкінці
1950-х років у відповідь на зростаючі
проблеми в офісах, пов’язані з роботою
систем опалення, вентиляції та конди-
ціювання повітря. 

Криві NC були вперше опубліковані
1957 року, переглянуті у 1960 році [1,
2]. З того часу ведеться удосконален-
ня цих кривих, яке стосується сприй-
няття людиною низькочастотних та
високочастотних їхніх складових та
підбору балансу між ними.

Дані критерії представлено 1971
року Американською Асоціацією
Акустиків (ASA) у вигляді дійсних на
той час сімейства кривих NC. Пізніше
ці криві були удосконалені у стандарті
ANSI S12.2-1995 American National
standart. Criteria for Evalutiong Room
Noise (критерії оцінки шуму у примі-
щеннях), який передбачав викори-
стання RC (розроблені у середині
1980-х років у відповідь на недоліки
методу NC), RNC (для низькочастот-
них шумів), NCB (збалансовані) та RC

Mark II (розроблені у середині 1990-х у
відповідь на недоліки співвідношення
NC/RC) кривих [3]. 

Нові критерії NC розроблені у 2000-х
роках у відповідь на недоліки співвід-
ношення NC/RC.

У 2008 році Американським націо-
нальним інститутом стандартів було
представлено новий стандарт ANSI
S12.2-2008: Criteria for Evaluating
Room Noise [4]. Оновлення цього
стандарту стосувалося розширення
допустимих рівнів звукових тисків
октавними смугами 31,5 та 16 Гц для
сімейства кривих NC та врахуванням
розробок за іншими оновленими кри-
теріями оцінки шуму у приміщеннях. 

Таким чином, за час існування СН
№ 3077-84, з’явилися нові дослід-
ження, у результаті яких у країнах
Європи та Америки змінилися допу-
стимі рівні звуку та звукових тисків
для приміщень житлових і громадсь-
ких споруд. З урахуванням сказаного
вище виникає питання про доціль-
ність застосування рекомендованих
ANSI S12.2-2008 допустимих рівнів
звуку та звукових тисків для подібних
приміщень в Україні. 

Мета дослідження. Надати науко-
ве обґрунтування для перегляду дію-
чих в Україні СН № 3077-84
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ 
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Цель исследования. Дать научное обоснова-
ние для пересмотра действующих в Украине
санитарных норм СН № 34077-84 «Санитарные
нормы допустимого шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой
застройки» и ДБН В.1.1-31:2013. „Защита тер-
риторий, домов и сооружений от шума”.
Материалы и методы исследования. Анализ
литературы по критериям оценки шума в поме-
щениях жилых и общественных зданий. Расчет
корректированных по шкале «А» уровней звука
— по ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 «Руководство по
расчету уровней шума в помещениях и на тер-
риториях» Приложение В. Расчет SIL – по ANSI
S12.2-2008: Criteria for Evaluating Room Noise.
Расчет необходимого снижения и требуемой
звукоизоляции – по ДБН В.1.1-31:2013. Защита
территорий, домов и сооружений от шума.
Результаты исследования. Доказано несоответ-

ствие в СН № 3077-84 и ДБН В.1.1-31:2013 
допустимых уровней звуковых давлений своим
допустимым уровням звука, что приводит к невер-
ной гигиенической оценке шума в помещениях и на
территориях. Доказано, что применение допусти-
мых уровней звуковых давлений СН № 3077-84 и
ДБН В.1.1-31:2013 при расчете требуемой звуко-
изоляции ограждающих конструкций зданий приво-
дит к занижению ее значений, что, в свою очередь,
приводит к нарушению акустического режима
помещений жилых и общественных зданий еще 
на стадиях их проектирования.
Рекомендованы допустимые уровни звука 
и звуковых давлений для помещений жилых 
и общественных зданий.
Выводы. Дано научное обоснование для пере-
смотра действующих в Украине санитарных
норм СН № 34077-84 «Санитарные нормы допу-
стимого шума в помещениях жилых и обще-
ственных зданий и на территории жилой
застройки» и ДБН В.1.1-31:2013. „Защита тер-
риторий, домов и сооружений от шума”.
Ключевые слова: кривые NC, допустимые
уровни звука, допустимые уровни звуковых
давлений, помещения жилых 
и общественных зданий, требуемая 
звукоизоляция.
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«Санитарные нормы допусти-
мого шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на
территории жилой застройки»
та внесенню змін до ДБН В.1.1-
31:2013. «Захист територій,
будинків і споруд від шуму».

Для досягнення поставленої
мети необхідно було провести
порівняльний аналіз допусти-
мих рівнів звуку та звукових тис-
ків у приміщеннях житлових та
громадських будівель норма-
тивних документів України (СН
№ 3077-84, ДБН В.1.1-31:2013)
з рекомендованими (в якості
допустимих) рівнями стандарту
ANSI S12.2-2008.

Методи дослідження. Роз -
рахунок коректованих за шкалою
«А» рівнів звуку виконували згідно
з ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013
«Настанова з розрахунків рівнів
шуму у приміщеннях та на тери-
торіях». Додаток В. Розрахунок
рівня мовних перешкод (SIL) про-
водили згідно з ANSI S12.2-2008:
Criteria for Evaluating Room Noise.
Розрахунок необхідного знижен-
ня та необхідної звукоізоляції
виконували відповідно до ДБН
В.1.1-31:2013. «Захист територій,
будинків і споруд від шуму».

Допустимі рівні звуку та звуко-
вих тисків згідно з СН № 3077-
84 та ANSI S12.2-2008 і їх аналіз
представлено у таблицях 1 і 2. 

За результатами порівняль-
ного аналізу допустимих рівнів
звуку та звукових тисків СН
№ 3077-84 та ANSI S12.2-2008,
які наведено у таблицях 1 та 2,
встановлено: діапазон допусти-
мих рівнів звукових тисків ANSI
S12.2-2008 розширено порів-
няно з СН № 3077-84 на дві
октавні смуги (до октавних смуг
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IMPROVEMENT OF THE CRITERIA OF HYGIE
NIC ASSESSMENT OF NOISE IN THE ROOM 
OF HOUSING AND PUBLIC BUILDINGS
Semashko P.V., Kononova O.V.
State Institution “O.M. Marzeiev Institute for Public
Health of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine”
The scientific substantiations for the revision of
existing Ukrainian sanitary norms SN № 34077-84
«Sanitary norms of allowable noise in residential
and public buildings and in residential areas" and
DBN V.1.1-31: 2013 «Protecting areas of houses
and buildings from the noise.
Materials and methods. An analysis of the litera-
ture on the evaluation criteria of noise in residential
and public buildings. Calculation of the corrected
scale "A" sound levels — DSTU-NB V.1.1-35: 2013
"Guidelines for the calculation of noise levels in the
rooms and in the territories" Appendix B.
Calculation of SIL — by ANSI S12.2-2008: “Criteria
for Evaluating Room Noise”. Calculation of the
required reduction and the required insulation — 
by DBN V.1.1-31: 2013. “Protecting areas 
of houses and buildings from the noise”.

Results. The inconsistency in CH № 3077-84 and
DBN V.1.1-31: 2013 according of permissible sound
pressure level to its permissible sound levels was
proved, which leads to incorrect hygienic assess-
ment of noise in the rooms and in the territories.
It was proved that the use of permissible sound
pressure levels CH № 3077-84 and DBN V.1.1-31:
2013, the calculation of the required sound insula-
tion of building envelopes leads to an underestima-
tion of its values, which in turn leads to disruption 
of the acoustic mode planned residential premises
and public buildings is still at the design stage.
Recommended permissible sound levels and sound
pressure for residential and public buildings.
Conclusions. The scientific basis for the revision 
of existing Ukrainian sanitary norms SN № 34077-
84 «Sanitary norms of allowable noise in residential
and public buildings and in residential areas" and
DBN V.1.1-31: 2013 “Protecting areas of houses
and buildings from the noise”.

Keywords: NC curves, permissible sound levels,
permissible sound pressure level, residential
and public buildings, required sound insulation.
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16 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NC�20 79 63 50 40 33 26 22 20 17 16 30 32,4 2,4

NC�25 80 65 54 44 37 31 27 24 22 22 35 36,3 1,3

NC�30 81 68 57 48 41 35 32 29 28 27 40 40,3 0,3

NC�35 82 71 60 52 45 40 36 34 33 32 45 44,5 �0,5

NC�40 84 74 64 56 50 44 41 39 38 37 50 49,0 �1,0

NC�45 85 76 67 60 54 49 46 44 43 42 55 53,5 �1,5

NC�50 87 79 71 64 58 54 51 49 48 47 60 58,2 �1,8

NC�55 89 82 74 67 62 58 56 54 53 52 65 62,6 �2,4

NC�60 90 85 77 71 66 63 60 59 58 57 70 67,2 �2,8

Серед ня різн и ця, дБА �0,7
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16 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NC�20 _ _ 51 39 31 24 20 17 14 13 25 30,0 5,0

NC�25 _ _ 55 44 35 29 25 22 20 18 30 34,6 4,6

NC�30 _ _ 59 48 40 34 30 27 25 23 35 39,2 4,2

NC�35 _ _ 63 52 45 39 35 32 30 28 40 43,8 3,8

NC�40 _ _ 67 57 49 44 40 37 35 33 45 48,4 3,4

NC�45 _ _ 71 61 54 49 45 42 40 38 50 53,1 3,1

NC�50 _ _ 75 66 59 54 50 47 45 43 55 58,0 3,0

NC�55 _ _ 79 70 63 58 55 52 50 49 60 62,4 2,4

NC�60 _ _ 83 74 68 63 60 57 55 54 65 67,1 2,1

Серед ня різн и ця, дБА 3,5

Та бл и ця 1 
До пу стимі рівні зву ку та зву к ов их ти сків 

згідно з СН № 3077�84 та їх ан аліз

Та бл и ця 2 
До пу стимі рівні зву ку та зву к ов их ти сків 

згідно з AN SI S12.2�2008 та їх ан аліз
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31,5 та 16 Гц); в ANSI S12.2-
2008 більш жорсткі вимоги до
допустимих рівнів звукових тис-
ків (наприклад, якщо у СН
№ 3077-84 допустимому рівню
звуку 30 дБА відповідає крива
NC 25, то в ANSI S12.2-2008 –
крива NC 20). Треба зауважити,
що більш жорсткі вимоги до
допустимих рівнів призводять
до збільшення необхідного зни-
ження рівнів звуку та звукових
тисків огороджувальною кон-
струкцією (∆Lнх), що, у свою
чергу, потребує підвищення її
необхідної звукоізоляції (Rнх)
або зниження рівнів у джерелі;
зміна допустимих спектрів зву-
кових тисків потребувала пере-
вірки відповідності цих спектрів
своєму інтегральному показни-
ку – корегованому за шкалою А
допустимому рівню звуку.
Встановлено, що допустимі
спектри (які представлені рів-
нями звукових тисків) СН
№ 3077-84 погано відповідають
розрахунковим рівням звуку у
дБА (рис. 1). Допустимі рівні
звукових тисків ANSI S12.2-
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2008 значно краще відпові-
дають розрахунковим рівням
звуку у дБА (рис. 2).

Аналіз допустимих рівнів СН
№ 307784 також показує, що
представлені у таблиці 1 допу-
стимі рівні звуку для територій
відрізняються від допустимих
рівнів у приміщеннях на 15 дБА,
що, як було показано у наших
попередніх дослідженнях, від-
повідає звукоізоляції звичайно-
го вікна у режимі провітрюван-
ня. При цьому не враховується
поправка на спектри шумів
транспортних потоків та їхню
суб’єктивну оцінку. Це необхід-
но врахувати при написанні
нових санітарних норм.

Поправка +10 дБА для 1-го
ешелону, на нашу думку, дуже
загальна і не враховує конкрет-
ну ситуацію, пов’язану з транс-
портними потоками, їх суб’єк-
тивну оцінку та звукоізоляцію
застосованих вікон або вікон, які
плануються до застосування. В
усякому разі, при рівнях шуму
на фасаді понад 55 дБА у ден-
ний та 45 дБА у нічний час доби

обов’язково треба застосовува-
ти шумозахисні вікна, які забез-
печують нормативний повітро-
обмін у приміщенні.

У нових санітарних нормах
слід відмовитися від поправки
-5 дБА до систем опалення, вен-
тиляції та кондиціювання повіт-
ря, оскільки криві NC розробле-
ні з урахуванням суб’єктивної
оцінки впливу цих систем на
людину, таким чином, додатко-
ве врахування цього впливу не
має сенсу.

Практична реалізація такої
невідповідності у СН № 3077-84
«Санитарные нормы допусти-
мого шума в помещениях
жилых и общественных зданий
и на территории жилой за-
стройки” та ДБН В.1.1-31:2013
«Захист територій, будинків і
споруд від шуму», з нашої точки
зору, призводить до будівницт-
ва житлових та громадських
будівель з заниженою звукоізо-
ляцією огороджувальних кон-
струкцій. Наприк лад, проекту-
вальнику огороджувальної кон-
струкції необхідно забезпечити
досягнення допустимого рівня
у житловому приміщенні 30
дБА. Для розрахунку необхідної
звукоізоляції він використовує
спектр, наданий у СН № 3077-
84, який відповідає допустимо-
му рівню звуку 30 дБА. Після
чого звітує, що дана звукоізоля-
ція забезпечить у приміщенні
допустимий рівень звуку 30
дБА. Фактичний же рівень
звуку, який відповідає даному
спектру (35 дБА), що вже на
стадії проектування закладає
факт порушення акустичного
стану у житловому приміщенні
на 5 дБА. Факт невідповідності
спектрів допустимих рівнів зву-
кових тисків СН № 3077-84
допустимим рівням звуку було
встановлено нами ще 1994 року
і наведено у роботі [5].

Нижче представлено резуль-
тати розрахунків необхідної зву-
коізоляції огороджувальної кон-
струкції при застосуванні вимог
СН № 3077-84 та ANSI S12.2-
2008.

З представлених у таблиці 3
результатів видно, що застосу-
вання допустимих рівнів звуко-
вого тиску згідно з СН № 3077-
84 призводить до заниження
необхідної звукоізоляції ого-
роджувальної конструкції від 2
до 5 дБ.

Таким чином, на підставі про-
веденого аналізу встановлено
доцільність перегляду допусти-
мих рівнів звуків та звукових
тисків для приміщень, які пред-
ставлені у СН № 3077-84. 

Рис ун ок 2
Порівн я н ня до пу сти м их рівнів зву ку AN SI S12.2�2008 

з розрах ун ко ви ми

Рис ун ок 1
Порівн я н ня до пу сти м их рівнів зву ку СН № 3077�84 

з розрах ун ко ви ми
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Р
ів

н
і з

ву
 ку

, 
д

Б
А

 
Р

ів
н

і з
ву

 ку
, 

д
Б

А
 

NC�20   NC�25   NC�30   NC�35   NC�40   NC�45   NC�50   NC�55   NC�60

Шу м ові кри терії NC

NC�20   NC�25   NC�30   NC�35   NC�40   NC�45   NC�50   NC�55   NC�60

Шу м ові кри терії NC

� � До пу стимі рівні , дБА 

Розрах ун к ові рівні , дБА 
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Рекомендовані допу-
стимі рівні звукових тис-
ків та допустимі рівні
звуку для конкретних
приміщень представле-
но у таблицях С1 та С2
додатку С стандарту
ANSI S12.2-2008 [4].
Узагальнені нами дані
цих додатків представ-
лено у таблиці 4.

Як видно з даних таб-
лиці 4, рекомендовані
рівні представлені у виг-
ляді діапазонів, що, на
нашу думку, зумовлено
конкретним призначен-
ням приміщення та рів-
нем його комфортності.
З наведених даних також
видно, що у стандарті
ANSI S12.2-2008 відсутні
рекомендації для примі-
щень з перебуванням
людини у них у нічний час
доби та територій. Таким
чином, обґрунтування
допустимих рівнів для
територій є окремою
задачею при написанні
нових санітарних норм,
тому що їх визначення
залежить від багатьох
факторів (фізичних, пси-
хофізіологічних, соціаль-
них, економічних тощо) і
конкретних ситуацій. На
підставі сказаного вище
та з урахуванням таб-
лиць С1 та С2 додатку С
стандарту ANSI S12.2-
2008 в якості допустимих
для приміщень житлових
і громадських будівель
нами рекомендуються
рівні звуків та звукових
тисків, які представлено
у таблиці 5.

Допустимі рівні у нічний
час визначали шляхом
застосування загально-
прийнятої поправки на
час доби -10 дБ(А) згідно
з таблицею А.1 стандарту
ISO 1996-1:2003. При
цьому згідно з таблицею
А.1 стандарту ISO 1996-
1:2003 також обов’язко-
во слід враховувати у
нових санітарних нормах
вид транспортного пото-
ку (якщо є вплив транс-
портного потоку).

Отримані результа-
ти. Встановлео невідпо-
відність у СН № 3077-84
допустимих рівнів звуко-
вих тисків своїм допу-
стимим рівням звуку.

Доведено, що застосу-
вання допустимих рівнів
звукового тиску згідно з
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Приміщен ня
Рек о ме н до вані
рівні зву ку, дБА

(від/до)

Рек о ме н до вані NC
кри терії (діап а зон:

від/до)

Лікарні та клініки

пал ата на одн ого пацієн та 35�39 25�30

пал ати 39�44 30�35

операційні 35�44 25�35

ла борат орії 44�53 35�45

пу блічні зо ни 48�52 40�45

Жи тл ові приміщен ня

сп ал ьні 35�39 25�30

ап арта м е нти 39�48 30�40

гос ть ові 39�48 30�40

Го т елі/мо т елі

но мери 39�44 30�35

кімна ти для зус трічей/ба н ке тні 35�44 25�35

Шк о ли
лекційні та кл асні приміщен ня
об'єм ом <566 м3 35 25�30

лекційні та кл асні приміщен ня
об'єм ом >566 м3 40 30�35

Кл асні кімна ти відкри то го пла ну 35 25�35

Ау ди торії (<500 місць) 35�39 25�30

Ау ди торії (>500 місць) 30�35 20�25

Бібліот еки 44�48 35�40

Рес торани 48�52 40�45

Маг а зини та гаражі 57�67 50�60

Мал ен ькі церк ви 39�44 30�35

Ве ликі церк ви (>500 місць) 30�35 20�25

Зали су до вих засіда нь 39�44 30�35

Кри терії до розрах ун ку
Парам етри кри теріїв в ок та вн их см у гах 
з серед н ьо ге о ме тричною час то тою, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ок та вн ий ріве нь зву к ов о го
ти ску на тери торії, дБ 70,0 60,5 64,8 67,8 71,1 68,6 60,0 55,0

По стійна приміщен ня, 
яке ізо люєть ся, м2 8,6 13,6 14,9 16,2 17,6 20,5 22,3 26,9

Пл о ща огоро дж ен ня, м2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ко ефіцієнт, як ий врах о вує
поруш ен ня ди фу зн о сті
зву к ов о го по ля 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

До пу стимі ок та вні рівні
зву к ов о го ти ску, які 
відп овідають рівню зву ку
30 дБА (СН № 3077�84)

55,0 44,0 35,0 29,0 25,0 22,0 20,0 18,0

До пу стимі ок та вні рівні
зву к ов о го ти ску, які відпо�
відають рівню зву ку 30 дБА
(AN SI S12.2�2008: Cri te ria for
Eval u at ing Room Noise)

50,0 40,0 33,0 26,0 22,0 20,0 17,0 16,0

Нео бхідна зву коізо ляція
при врах у ва нні ви м ог до
до пу сти м их рівнів 
зву к ов о го ти ску згідно
з СН № 3077�84

10,7 10,3 23,2 31,8 38,7 38,5 31,6 27,8

Нео бхідна зву коізо ляція
при врах у ва нні ви м ог до
до пу сти м их рівнів зву к о -
 во го ти ску згідно з AN SI
S12.2�2008: Cri te ria for
Eval u at ing Room Noise

15,7 14,3 25,2 34,8 41,7 40,5 34,6 29,8

Rн ео бх. AN SI S12.2�2008 �
Rн ео бх. СН 3077�84 5,0 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0
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СН № 3077-84 призводить до
заниження необхідної звукоізо-
ляції огороджувальних кон-
струкцій.
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Рекомендовано допустимі
рівні звуку та звукових тисків
для житлових та громадських
приміщень.

Встановлено необхідність
перегляду допустимих рівнів
звуків та звукових тисків для
житлових та громадських примі-
щень.

Встановлено необхідність
перегляду допустимих рівнів
звуків та звукових тисків для
сельбищних територій.

Встановлено недоцільність
застосування поправки -5 дБА
до систем опалення, вентиляції
та кондиціювання повітря при
розробці нових санітарних норм.

Висновки
Санітарні норми СН № 3077-

84 «Санитарные нормы допусти-
мого шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на
территории жилой застройки»
потребують перегляду.

В основу нових санітарних
норм допустимих рівнів шуму у
приміщеннях і на територіях
рекомендується покласти стан-
дарт ANSI S12.2-2008: Criteria
for Evaluating Room Noise.
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При значен ня приміщень та тери торій Час
до би

LA або LА
екв., дБА NC

Операційні приміщен ня у лікарн ях до ба 35 25

Пал ати лікарень і сан ат оріїв:

пал ата на одн ого пацієн та
де нь 35 25

ніч 25 15

пал ати 
де нь 40 30

ніч 30 20

Кабінети лікарів, мас ажні та кос м ет ол огічні
кабінети, ап т еки 40 30

Жи тл ові приміщен ня бу ди нків відпочин ку,
пансіонатів, інт ерн атів для літніх людей та інвалідів 

де нь 40 30

ніч 30 20

Сп ал ьні приміщен ня у ди тячих дошкіль н их зак ла -
дах і шк о лах�інт ерн ат ах 

де нь 40 30

ніч 30 20

Жи тл ові приміщен ня кв артир:

сп ал ьні у приміщен н ях підв и щ еної ко м фортн о сті
де нь 35 25

ніч 25 15

сп ал ьні в інш их кв артирах
де нь 40 30

ніч 30 20

гос ть ові та ап арта м е нти у кв артирах підв и щ еної
ко м фортн о сті

де нь 40 30

ніч 30 20

гос ть ові та ап арта м е нти в інш их кв артирах
де нь 50 40

ніч 40 30

Жи тл ові кімна ти у будівл ях гурто жи тків
де нь 45 35

ніч 35 25

Жи тл ові но мери го т елів:

ка те горії 4 зірки і 5 зірок
де нь 35 25

ніч 30 20

ка те горії 3 зірки
де нь 40 30

ніч 30 20

ка те горії ме н ше ніж 3 зірки
де нь 45 40

ніч 35 25
Кл а си, кабінети, кімна ти ви кл адачів, ау ди торії
шкіл та інш их учбо вих зак ладів 40 30

Му зичні кл а си 40 30
Ро бочі приміщен ня офісів, ба нків, кабінети і
приміщен ня в адміністрат и вн их будівл ях 50 40

Ро бочі приміщен ня і кабінети наук.�дослідн их і
про ек тно�ко нс трук торьк их організацій 50 40

Ко н ф ере нц�зали, чит ал ьні зали бібліот ек 40 30

Зали для гл я дачів у кл уб ах, кіно т еа трах, зак ла дах
до звілля, зали засіда нь і су до вих нарад 40 30

Фо йє кіно т еа трів, кл убів, ба га т оціль о вих залів,
зак ладів для до звілля 55 45

Му зеї та храми з кількістю місць ме н ше 500 місць 40 30

Храми (по над 500 місць) 35 25 

Сп орти вні зали, пла ва л ьні бас ей ни 55 45 

Зали ка фе, їда л ень, барів, рес торанів 55 45

Торго ве л ьні зали маг а зинів, пас аж ирські зали
аеро п ортів і во к залів, прий м ал ьні пун к ти
підприєм ств поб ут о во го об сл уг о ву ва н ня 

60 50

Та бл и ця 5 
До пу стимі рівні зву ку та зву к ов их ти сків
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