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         Лекція 3.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.1. Вступ. Правові та організаційні основи охорони праці. 
Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності. Структура охорони праці. Основні 

терміни та визначення в сфері охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів. 

Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) в галузі охорони праці. 

Законодавча база Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної 

політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. 

Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону 

праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики України у 

галузі охорони праці.  

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та 

ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.  

Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). 

Міждержавні, державні, міжгалузеві та галузеві  стандарти з охорони праці. Технічні 

регламенти безпеки промислового обладнання та продукції. Санітарні та будівельні норми і інші 

загальнодержавні документи з охорони праці. 

Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в 

організації. 

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону 

праці. 

Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці. 

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 

Література:  Л1.1-Л1.14; Л2.4-Л2.9; Л2.11-Л2.14; Л3.1; Л3.4; Л3.11-Л3.17; Л3.27-Л3.28; 

Л3.45 –Л3.46; Л4.1; Л4.5-Л4.6 

 

Вступ 

Умови та безпека праці, їх стан та покращення – самостійна і важлива задача 

соціальної політики будь-якої сучасної промислово розвинутої держави, яку 

вирішує така невід’ємна складова БЖД, як охорона праці.  

Рівень безпеки будь-яких робіт у суспільному виробництві значною мірою 

залежить від рівня правового забезпечення цих питань, тобто від якості та повноти 

викладення відповідних вимог в законах та інших нормативно-правових актах.  

Для вирішення існуючих проблем в сфері охорони праці необхідна 

ефективна взаємодія всіх органів державної влади та громадськості, а також 

реалізація як на державному, так і на місцевих рівнях відповідних програм, 

спрямованих на корінне покращення умов і охорони праці.  

 Реалізація цих програм дозволить розробити і впровадити науково 

обґрунтовану державну систему наглядової, навчально-методичної та контрольної 

діяльності у сфері охорони праці; адаптувати нормативно-правову базу з питань 

охорони праці до вимог директив Європейського Союзу; вирішити питання 

науково-методичного та інформаційного забезпечення з питань охорони праці на 

національному та регіональному рівнях та багато іншого, що дозволить здійснити 

комплексне вирішення задач охорони праці, забезпечити пріоритет життя і 

здоров‘я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності і 
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створити безпечні та здорові умови праці на підприємствах і в організаціях усіх 

форм власності. 

 

Правові та організаційні основи охорони праці 

Структура та завдання охорони праці 

Охорона праці водночас вирішує два основних завдання. 

Одне з них – інженерно-технічне – передбачає запобігання небезпечним 

подіям під час трудового процесу шляхом: 

- заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними, 

- переходу на нові технології, які зменшують ризик травмування і 

захворювання, 

- проектування і конструювання устаткування з урахуванням 

вимог безпеки праці, 

- розробки засобів індивідуального та колективного захисту. 

Друге – соціальне – пов’язане з відшкодуванням матеріальної, моральної чи 

соціальної шкоди, завданої внаслідок нещасного випадку або професійного 

захворювання, тобто це захист працівника та його прав. 

Виходячи з поставлених перед нею завдань, охорона праці, ґрунтуючись на 

правових та організаційних основах, вирішує питання виробничої санітарії, 

виробничої та пожежної безпеки. 

Структурно охорона праці  включає у себе: 

- правові та організаційні основи охорони праці; 

- фізіологію, гігієну праці та виробничу санітарію; 

- виробничу безпеку; 

- пожежну безпеку та профілактику на виробництві. 

З наведеної на рис. 3.1 структурної схеми охорони праці видно, що правові та 

організаційні основи охорони праці є тією базою, яка забезпечує соціальний захист 

працівників і на якій будуються санітарно-гігієнічна та інженерно-технічна 

складові охорони праці.  

 

 

Рис.3.1. Структурна схема охорони праці 
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Правові та організаційні основи охорони праці – це комплекс 

взаємопов’язаних законів та інших нормативно-правових актів, соціально-

економічних та організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну 

організацію праці, забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за 

важку роботу та роботу в шкідливих умовах, регламентацію відповідальності та 

відшкодування збитків у разі ушкодження здоров‘я працівника або його смерті, 

навчання працівників безпечному веденню робіт. 

Виробнича санітарія – комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-

технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на 

працюючих шкідливих виробничих  факторів. 

Виробнича безпека – комплекс організаційних та технічних заходів і 

засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих 

небезпечних виробничих  факторів. 

Пожежна безпека та профілактика на виробництві – комплекс заходів 

та засобів, спрямованих на запобігання запалювань, пожеж та вибухів у 

виробничому середовищі, а також на зменшення негативної дії  небезпечних та 

шкідливих факторів, які утворюються в разі їх  виникнення. 
 

Основні поняття, терміни та визначення 

в сфері охорони праці 

Людська праця – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, 

культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої людини, 

так і людства в цілому. В ідеалі трудова діяльність повинна надавати людині 

задоволення і не бути надмірно важкою чи напруженою. Важкість та напруженість 

праці є одними з головних характеристик трудового процесу.   

Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає 

переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи 

організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), які забезпечують його діяльність. 

Важкість праці характеризується фізичним (динамічним і статичним) 

навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним 

числом стереотипних робочих рухів, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, 

переміщенням в просторі. 

Напруженість праці – це така характеристика трудового процесу, що 

відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, 

емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, 

відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь 

монотонності навантажень, режим роботи.  

Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність 

фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників, що зветься виробничим 

середовищем. 

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які 

впливають на здоров‘я і працездатність людини під час виконання нею трудових 

обов‘язків складають умови праці. 

Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними 

чинниками (факторами) і має певний виробничий ризик.  
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Виробничий ризик – це ймовірність ушкодження здоров‘я працівника під час 

виконання ним трудових обов‘язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або 

небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва. 

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, що супроводжує 

виробничий  процес і вплив якого на працюючого може призвести до погіршення 

самопочуття, зниження працездатності, захворювання, виробничо-зумовленого чи 

професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. 

Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, 

зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами. 

Виробничо-зумовлене захворювання – це захворювання, перебіг якого 

ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у 

працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. 

Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що 

виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або 

переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, 

пов'язаних з роботою.  

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує  

виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або 

іншого раптового погіршення здоров‘я працівника (гострого отруєння, гострого 

захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної 

цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих 

факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на 

виробництві. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий 

вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися 

у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду 

здоров'ю або настала смерть.  

Як  вже було сказано в попередніх лекціях, один і той же чинник може 

одночасно викликати і травму, і захворювання (наприклад, високий рівень 

іонізуючого або теплового випромінювання може викликати опік або навіть 

призвести до миттєвої смерті). Через це всі несприятливі виробничі чинники часто 

розглядаються як єдине поняття –  небезпечний  та шкідливий виробничий 

фактор (НШВФ). 

За своїм походженням та природою дії НШВФ ділять на 5 груп: фізичні, 

хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні*. 

До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи,  а 

також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються;  системи, 

устаткування або елементи обладнання, які знаходяться під підвищеним тиском; 

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; підвищені рівні шуму, 

вібрації, ультразвуку, інфразвуку; підвищений рівень іонізуючих випромінювань;  

підвищене значення напруги в електричній мережі; підвищена напруженість  

електричного та магнітного полів тощо. 

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії  на 

організм людини поділяються на токсичні, задушливі,  наркотичні, подразнюючі, 
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сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що  впливають на репродуктивну 

функцію. По шляхам проникнення в організм  людини вони поділяються на такі, 

що потрапляють через: 

1) органи дихання; 

2) шлунково-кишковий тракт; 

3) шкіряні покриви та слизисті оболонки.  

До біологічних НШВФ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії,  

віруси, рикетсії, спірохети, грибки тощо) та продукти їхньої  життєдіяльності, а 

також макроорганізми – це тварини та рослини. 

До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та  динамічні) 

перевантаження і нервово-психічні перевантаження  (розумове перенапруження, 

перенапруження аналізаторів, монотонність  праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, 

необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, 

соціальна ізольованість з відривом від сім‘ї, незадоволеність роботою тощо. 

Слід мати на увазі, що один і той самий за природою своєї дії НШВФ може 

належати одночасно  до різних вищезгаданих груп. 

Такий стан умов праці, при яких виключена або зведена до припустимого 

рівня дія на працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів зветься 

безпекою праці. 

Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, 

абсолютної безпеки не  існує, нерозумно було б вимагати від реального 

виробництва повного викорінення травматизму, виключення можливості будь-

якого захворювання. Але реальним і розумним є ставити питання про зведення до 

мінімуму впливу об'єктивно існуючих виробничих небезпек. Цю задачу саме і 

вирішує охорона праці. 

 

Міжнародні договори та угоди в сфері охорони праці.  

Принцип трипаризму  

Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь 

Україна і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці, – це наступні 

три групи документів:  

1. Конвенції та Рекомендації Міжнародної Організації Праці; 

2. Директиви Європейського Союзу;  

3. Двосторонні договори та угоди. 

Серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові відносини, 

особливе місце займають конвенції Міжнародної Організації Праці. Всі механізми 

прийняття рішень в МОП пов‘язані з її унікальною структурою, яка базується на 

принципі трипартизму, тобто рівного представництва трьох сторін – уряду, 

роботодавців і робітників. Так приймаються рішення кожної країни-члена, 

комітетів МОП, а також за цим принципом приймаються будь-які Міжнародні 

Конвенції, Рекомендації тощо.  

Так само принцип трипаризму застосовується і в державній політиці нашої 

країни в сфері охорони праці і полягає він у “...координації діяльності органів 

державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, ... а також 
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співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та 

працівниками...”  

Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і відповідають 

існуючим конвенціям МОП,  є законом для всіх країн-членів ЄС. Україна не є 

членом ЄС, але неодноразово на найвищих рівнях заявляла про своє прагнення до 

вступу до цієї організації. Однією з умов прийняття нових країн до ЄС є 

відповідність їхнього законодавства законодавству ЄС, тому в нашій країні 

ведеться активна робота щодо узгодження вимог законів та нормативно-правових 

актів, в тому числі і в сфері охорони праці, із сучасними європейськими 

(Директиви ЄС, Регламенти, стандарти тощо). 

Крім вищезазначених організацій, у справу охорони праці вносять свій 

внесок також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня 

організація охорони здоров‘я (ВООЗ), Міжнародна організація по стандартизації 

(ІСО), Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ряд інших. 

 

Законодавство України в сфері охорони праці  

Законодавство України про охорону праці – це система  взаємопов'язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері соціального захисту 

громадян у процесі трудової діяльності.  

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному 

праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, 

гарантовані статтею 43 Конституції України.  

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про 

охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації права на 

охорону життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і 

здорові умови праці, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок 

організації охорони праці в Україні. 

Стаття 2 Закону України «Про охорону праці» встановлює, що дія його 

поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю, та на всіх працюючих. 

До основних законодавчих актів, що мають безпосереднє відношення до 

охорони праці слід також віднести: 

Основи законодавства України про охорону здоров‘я. 

Кодекс законів про працю України (КЗпПУ).  

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності».  

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

Закон України «Про пожежну безпеку».  

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

тощо.  

Окремо питання правового регулювання охорони праці  містяться і в 

багатьох інших законодавчих актах України. Це стосується таких законодавчих 
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актів, як «Цивільний кодекс», «Кримінальний кодекс», Закон України «Про 

колективні договори і угоди», технічні Регламенти з безпеки промислового 

обладнання та продукції, що розроблені згідно існуючих вимог Директив ЄС у цій 

сфері і мають статус Законів,  тощо.  

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці 

регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, до 

яких Україна приєдналася в установленому порядку, підзаконні нормативні акти: 

Укази і розпорядження Президента, рішення Уряду, нормативні акти міністерств 

та інших центральних органів державної влади. Всі ці документи створюють єдине 

правове поле охорони праці в нашій країні. 
 

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці  

Стаття 4 Закону України «Про охорону праці» визначає, що засади 

державної політики в галузі охорони  праці базуються на 10 основних принципах:  

1. Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці. 

2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці. 

3. Комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля. 

4. Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, 

які потерпіли  від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

5. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності.  

6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я та психологічного стану. 

7. Використання економічних методів управління охороною праці, 

участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству. 

8. Інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. 

9. Забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони 

здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення 

консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), 

між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на 

місцевому та державному рівнях. 
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10. Використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва. 

 

Нормативно-правові акти з охорони праці та особливості їх кодифікації  

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, 

устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, порядку 

навчання працюючих тощо регламентуються відповідними нормативно-

правовими актами, які розробляються у відповідності з законодавством про 

охорону праці і становлять нормативно-технічну базу охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу 

державної влади, яким встановлюються загальнообов‘язкові правила (норми). 

Законом України «Про охорону праці» визначено, що нормативно-правові акти з 

охорони праці (НПАОП) – це правила,  норми, регламенти,  положення,  

стандарти,  інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.  

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні 

процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці  і погоджуватися з 

органами державного нагляду за охороною праці.  

НПАОП поширюються також і на сферу трудового і професійного навчання. 

НПАОП, що затверджує Держпраці України (спеціально уповноважений 

орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці), підлягають включенню до 

Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці (Реєстру 

НПАОП).  

Реєстр НПАОП – це банк даних, який складається і ведеться з метою 

забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду 

цих актів.  

У Реєстрі НПАОП кожному нормативному акту присвоєно відповідне 

позначення (код) – для можливості машинного обліку, ефективного зберігання і 

зручності користування ним. Кодове позначення міжгалузевих нормативних актів 

складається з абревіатури НПАОП і трьох груп цифр: 

НПАОП Х.ХХ-Х.ХХ-ХХ  (далі повна назва нормативно-правового акту). 

Перша група цифр – це код групи, до якої належить нормативний акт 

відповідно до Державного класифікатора України ДК 009-96 “Класифікація видів 

економічної діяльності (КВЕД)”, наприклад, якщо НПАОП поширюється на всі 

або декілька видів економічної діяльності, у коді зазначається 0.00 (Держпраці).   

У другій групі цифр (Х.ХХ) –  перша цифра означає вид нормативного  акту 

(1 –  правила, 2 –  стандарт, 3 –  норми, 4 –  положення, статути, 5 –  інструкції, 

вказівки, 6 – рекомендації, вимоги, 7 – технічні вимоги безпеки, 8 – переліки та 

інші документи), дві наступні – порядковий номер нормативного акту у межах 

даного  виду в порядку реєстрації. 

Останнє двозначне число (ХХ) – це рік затвердження нормативного акту. 

Схема кодування галузевих НПАОП відрізняється тим, що на місці першого 

трицифрового числа ставиться чотирьохцифрове (НПАОП Х.Х.ХХ – Х.ХХ - ХХ).  
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Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе  місце посідають 

державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні міждержавні стандарти, що 

входять до єдиної системи стандартів безпеки праці (ССБП) держав СНД.    

Крім вищеназваних нормативно-правових актів, для регламентації вимог 

охорони праці застосовуються також і інші нормативно-правові акти, наприклад, 

Правила улаштування електроустановок споживачів (ПУЕ), Державні санітарні 

норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні 

будівельні норми (ДБН), Нормативні акти з пожежної безпеки (НАПБ), тощо.  

Що стосується міждержавних стандартів, що входять до єдиної системи 

стандартів безпеки праці (ССБП ДСТУ 2293-93) держав СНД, то в Державному 

реєстрі нормативи цієї групи кодифікуються наступним чином: 

ГОСТ 12.Х.ХХХ-ХХ. ССБП (далі повна назва нормативного акту). 

В приведеному вище прикладі  цифра 12 означає, що норматив відноситься 

до  єдиної системи стандартів безпеки праці (ССБП). 

Перша цифра після 12. визначає групу даного нормативу в системі.  Система 

передбачає 10 груп нормативів – від 0  до 9. Чинними на даний час є групи 0-5.  

Групи 6-9 - резервні. 

Стандарти групи 0 - основоположні. Вони встановлюють організаційно-

методичні основи ССБП, термінологію в галузі охорони праці, класифікацію  

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, вимоги до організації трудових  

процесів, навчання, атестації тощо. 

Стандарти групи 1 регламентують загальні вимоги безпеки до окремих  

видів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, гранично допустимих  

значень їх параметрів і характеристик, методів контролю та захисту  працюючих. 

Стандарти групи 2 встановлюють загальні вимоги безпеки до  виробничого 

устаткування, до окремих його видів, до методів контролю за  дотриманням вимог 

безпеки. 

Стандарти групи 3 регламентують вимоги безпеки до технологічних  

процесів, робочих місць, режимів праці, систем управління тощо. 

Стандарти групи 4 - це стандарти вимог до засобів колективного та  

індивідуального захисту, їх конструктивних, експлуатаційних та гігієнічних  

якостей, а також до методів їх випробування та оцінки. 

Стандарти групи 5 визначають загальні вимоги безпеки до виробничих  

будівель, приміщень і споруд. 

Подальші три цифри (ХХХ) визначають порядковий номер даного ГОСТ  в 

групі за реєстрацією, а дві останні (ХХ) - рік видання. 

Нормативно-правові акти з охорони праці потрібно відрізняти від  відомчих 

документів, що можуть розроблятися на їх основі і затверджуватися  

міністерствами, відомствами України або асоціаціями, корпораціями та іншими  

об’єднаннями підприємств з метою конкретизації вимог нормативно-правових 

актів залежно від  специфіки галузі. 

Обов’язком роботодавців є неухильне дотримання вимог нормативно-

правових актів, що діють у сфері охорони праці.  

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи 

мають право розробляти на основі існуючих державних нормативно-правових 
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актів і затверджувати власні нормативні акти з охорони праці, що діють в межах 

даного підприємства, установи, організації, при цьому, згідно існуючого 

законодавства, нормативні акти підприємства не можуть містити вимоги з 

охорони праці менші або слабкіші за тих, що містяться в державних нормах. 

 

 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 

Закон України «Про охорону праці» передбачає, що за порушення законів та 

інших НПАОП, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів 

державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх 

організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного працівника  

накладається дисциплінарне стягнення. Ця відповідальність встановлена Кодексом 

законів про працю України. Згідно ст. 147 існує два види дисциплінарного 

стягнення: догана та звільнення з роботи. Законами, уставами та положеннями про 

дисципліну, які діють в деяких галузях (транспорт, гірничодобувна промисловість 

тощо), для окремих категорій працівників можуть бути передбачені інші 

дисциплінарні стягнення. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на 

загальні умови праці. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення порушення вимог законів та НПАОП тягне за собою 

адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників та, 

зокрема, посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян - 

власників підприємств чи уповноважених ними ociб. 

Право притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у 

порушенні законів та нормативно-правових актів з охорони праці мають органи 

державного нагляду за охороною праці.  

Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується  

КЗпПУ та іншими нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у 

трудових відносинах. 

Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на 

працівника є 

- наявність прямої дійсної шкоди, 

- провина працівника (у формі наміру чи необережності), 

- протиправні дії або бездіяльність працівника (наприклад не проведення 

своєчасного інструктажу особою, яка повинна це робити), 

 - наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності 

вcix перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну 

відповідальність працівника. 

Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної чи 

дисциплінарної відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його 

від матеріальної відповідальності. 
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Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони пpaцi 

передбачена ст.ст. 271 – 275  КК України, що об‘єднані в розділ Х «Злочини проти 

безпеки виробництва». 

Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за 

порушення вимог законів та інших НПАОП, якщо це порушення створило загрозу 

загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. 

 

Гарантії прав працівників на охорону праці 

Згідно Закону «Про охорону праці» працівник – це особа, яка працює на 

підприємстві, в організації, установі  та  виконує  обов'язки  або  функції  згідно  з 

трудовим договором (контрактом). Гарантії його прав на охорону праці 

починаються вже з моменту обговорення та укладання трудової угоди, оскільки 

згідно ст. 5 Закону умови трудового договору не можуть містити положень, що 

суперечать законам та іншим НПАОП.  

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 

проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його 

робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, 

можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на пільги і 

компенсації за роботу в таких умовах. 

Під час прийому працівника на роботу відбувається обов'язкове страхування 

його роботодавцем від нещасних випадків і професійних  захворювань. Вище було 

зазначено, що для такого страхування не потрібно згоди або заяви працівника. У 

разі ушкодження здоров'я чи в разі моральної шкоди, заподіяної  працівникові, він 

має право на відшкодування шкоди.  

 

Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці 

Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці 

безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням. 

Ця категорія працівників також має право на: 

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; 

- скорочення тривалості робочого часу; 

- додаткову оплачувану відпустку; 

- пільгову пенсію;  

- оплату праці у підвищеному розмірі та на інші пільги та компенсації, що 

надаються в передбаченому  законодавством порядку.  

Роботодавець може за свої кошти додатково  встановлювати за колективним 

договором (угодою) працівникам пільги і  компенсації не передбачені чинним 

законодавством. 

Протягом дії трудового договору роботодавець повинен своєчасно 

інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і 

компенсацій, включаючи й ті, що надаються їм додатково. 
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Фінансування охорони праці 

Стаття 19 Закону «Про охорону праці» встановлює, що фінансування 

охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. 

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які 

використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не 

менше 0,5 % від суми реалізованої продукції. 

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на 

охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і мають 

становити не менше 0,2 % від фонду оплати праці.  

Суми витрат на охорону праці, що належать до валових витрат юридичної 

чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, 

визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання 

загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих 

на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, 

передбачається у державному і місцевих бюджетах, що виділяються окремим 

рядком. 

Додатковим джерелом фінансування заходів, спрямованих на запобігання 

нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами 

праці, є Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 

(ФССНВ). Фінансування заходів з охорони праці системою страхування є 

ефективним методом економічного впливу на стан безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в ринкових умовах. 

 

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 

Згідно зі ст. 17 закону «Про охорону праці» та ст. 169 КЗпПУ 

працівники під час прийняття на роботу і протягом трудової діяльності на 

важких роботах, роботах зі шкідливим; чи небезпечними умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попередній і 

періодичний медичні огляди. Перелік професій, працівники яких підлягають 

медичному огляду, затверджено Постановою Кабінету Міністрі України від 

23.05.2001 р. № 559, а термін і порядок його проведення - наказом МОЗ від 

31.03.1994 р. № 45 за погодженням з Держнаглядохоронпраці, Мінпраці, 

Міністерством соціального захисту України і Федерацією профспілок України. 

Якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане 

з умовами праці, то на його прохання або за ініціативою роботодавця може 

проводитися позачерговий медичний огляд.  

Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового 

медичного огляду, можуть бути притягнені до дисциплінарної 

відповідальності і відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 
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Тема 2.2. Державне управління охороною праці, державний 

нагляд і громадський контроль за охороною праці. 
Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та 

повноваження органів державного управління охороною праці.  

Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. 

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 

Література:  Л1.1; Л1.3; Л1.14-Л1.15; Л2.4-Л2.9; Л2.11-Л2.12; Л4.5-Л4.6 

 

Система державного управління охороною праці в Україні, органи 

державного управління охороною праці, їх компетенції і повноваження 

Однією з функцій сучасної держави є проведення соціальної політики, 

спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе без 

відповідного державного управління охороною праці. Державне управління 

охороною праці в Україні здійснюють: 

- Кабінет Міністрів України; 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці; 

- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

- місцеві  державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 
 

Державний нагляд, відомчий i громадський контроль за охороною праці  

З метою забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці в 

Україні створена система державного нагляду, відомчого і громадського контролю 

з цих питань. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших НПАОП відповідно до 

Закону «Про охорону праці» здійснюють: 

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці (Держпраця); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки 

(Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони природного 

середовища); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки 

(підрозділ Державної Служби з надзвичайних ситуацій); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці 

(Головний державний санітарний лікар та санітарно–епідеміологічна служба 

Міністерства охорони здоров’я). 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних 

формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування,  їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється 

законами  України «Про охорону праці», «Про використання ядерної енергії і 

радіаційну безпеку», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами та 
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положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України або 

Кабінетом Міністрів України. 

Свою роботу щодо нагляду за охороною праці Держпраці проводить через 

територіальні (обласні) управління, галузеві державні інспекції охорони праці та 

експертно-технічні центри. 

Інспектори Держпраці мають право: 

- безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), 

виробництва, та здійснювати  в присутності роботодавця або його представника 

перевірку додержання законодавства з охорони праці; 

- одержувати пояснення, висновки обстежень, аудитів, звіти про рівень і 

стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи 

щодо їх усунення; 

- видавати обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про 

усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці; 

- забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію виробництв, 

робочих місць, будівель, устаткування, виконання  певних  робіт,  застосування 

нових небезпечних речовин, реалізацію  продукції,  а  також  скасовувати або 

припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення  порушень,  які 

створюють загрозу життю працюючих; 

- притягати до адміністративної відповідальності  працівників, винних у 

порушенні законодавства про охорону праці; 

- надсилати роботодавцям  подання про  невідповідність окремих осіб  

займаній  посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих 

осіб до відповідальності згідно із законом. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на 

господарські організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється відповідними 

службами охорони праці. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та 

санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, 

іншими засобами індивідуального та колективного захисту здійснюють професійні 

спілки в особі своїх виборних органів і представників (уповноважених осіб). 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов 

праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи 

експлуатуються, на відповідність їх НПАОП, брати участь у розслідуванні  

причин  нещасних випадків і професійних захворювань та  надавати свої висновки 

про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання 

з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль 

здійснює уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, 

яка має право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо 

охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про 

усунення виявлених порушень НПАОП. 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 4.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.3. Система управління охороною праці в організації. 

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці 

(СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Існуюча нормативно-

правова база. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.  

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт 

OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і 

функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва. 

Служба охорони праці. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби 

охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і обов’язки працівників 

служби охорони праці. 

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими 

працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права. Комісія з питань охорони праці 

підприємства. Основні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці у 

колективному договорі. 

Стимулювання охорони праці. 

Література:  Л1.3; Л1.14; Л1.17; Л2.4-Л2.7; Л2.11-Л2.12; Л3.48; Л4.5-Л4.8 

 

 

Загальна структура управління охороною праці 

Управління охороною праці (УОП), якщо воно побудоване за принципом 

трипаризму, умовно має три основних центри, які саме і здійснюють комплексне 

управління охороною праці (рис. 4.1), це: 

 держава (Кабінет Міністрів України; галузеві Міністерства; державні 

наглядові органи; органи виконавчої влади та самоврядування); 

 роботодавці (власники підприємств чи уповноважені ними особи; 

керівники структурних підрозділів та служби охорони праці 

підприємств); 

 працівники (трудові колектив підприємств; профспілки; уповноважені 

трудових колективів; комісії з охорони праці підприємств). 

Комплексне управління охороною праці як із боку держави, так і з боку 

роботодавців і працівників у найбільш оптимальній формі здійснено у фонді 

соціального страхування від нещасних випадків –  ФССНВ (недержавна 

організація з однаковим представництвом усіх трьох вищезгаданих сторін в 

органах управління). Саме з цієї причини ФССНВ є однією з найбільш ефективних 

складових УОП. 

В усіх трьох вищезгаданих центрах (держава, роботодавці та 

працівники) управління охороною праці може здійснюватися на декількох 

рівнях, а саме: 

 загальнодержавному (національному) рівні; 

 регіональному рівні; 

 галузевому рівні; 

 виробничому рівні ( рівень організації /підприємства/). 
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Рис 4.1. Комплексне управління охороною праці 

 
Основні завдання системи управління охороною праці (СУОП) на рівні 

організації: 

 запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, пожежам та 

аваріям; 

 дотримання вимог колективних договорів, законодавства і нормативно-

правових актів з охорони праці; 

 виховання самосвідомості працівників з питань безпеки праці з метою їх 

ставлення до них, як до головних своїх обов’язків; 

 залучення працівників до планування, організації, мотивації, контролю та 

оцінки ефективності заходів з охорони праці; 

 визначення і розподіл обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони 

праці між всіма керівниками організації; 

 забезпечення необхідної компетенції посадових осіб, спеціалістів та всіх 

працівників в питаннях, що пов’язані з виконанням покладених на них 

обов’язків, розумінням своїх прав, обов’язків і відповідальності; 

 раціональне розподілення фінансових, матеріальних та людських ресурсів для 

забезпечення ефективного функціонування СУОП; 

 Держава 

 

Роботодавці 
 

Працівники 

     УОП 

      ФССНВ 
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 забезпечення працівникам соціальних гарантій в сфері охорони праці у 

колективному договорі (угоді, трудовому договорі); 

 постійне підвищення ефективності функціонування СУОП. 
 

Основні функції СУОП в організації  

Реалізація завдань управління охороною праці в організації здійснюється 

шляхом послідовного виконання наступних функцій СУОП: 

 планування та прогнозування  роботи з охорони праці; 

 організація та координація роботи з охорони праці; 

 мотивація та стимулювання роботи з охорони праці; 

 облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

 контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП. 

 
Вимоги стандарту OHSAS 18001 (ДСТУ-П OHSAS 18001) 

щодо побудови сучасних СУОП 

Стандарт OHSAS 18001 «Системи менеджменту, професійного здоров’я та 

безпеки праці - Вимоги» (Occupacional Health and Safety management systems – 

Requirements) Серії з Оцінки Професійного здоров'я та Безпеки Праці 

(Occupacional Health and Safety Assessment  Series) та супутній йому стандарт 

OHSAS 18002 «Керівництво з впровадження OHSAS 18001» (Guidelines for the 

implementation of OHSAS 18001)  були розроблені у відповідь на вимоги 

споживачів створити визнаний стандарт для системи менеджменту професійного 

здоров'я та безпеки праці, на підставі якого можуть бути оцінені та сертифіковані 

їх системи менеджменту. Саме OHSAS 18001 був взятий за основу при розробці 

вітчизняного стандарту ДСТУ-П OHSAS 18001 "Системи управління безпекою та 

гігієною праці" щодо побудови та впровадження сучасних СУОП. Що стосується 

аудиту СУОП, то на даний час вже розроблено відповідний стандарт ДСТУ ISO 

19011 щодо методології проведення аудиту». 

 

Особливості та сфера застосування OHSAS 18001  

(ДСТУ-П OHSAS 18001) 

OHSAS 18001 був розроблений  урахуванням структури стандартів ISO 9001: 

2000 (система менеджменту якості), ISO 14001: 2004 (система менеджменту 

навколишнього середовища) та ILO-OSH: 2001 (керівництво МОП – СУОП). 

Таким чином даний стандарт сприяє інтеграції систем менеджменту якості, 

навколишнього середовища та професійного здоров'я та безпеки праці в 

організаціях,  

Особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що в ньому використана 

методологія, відома як "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), або. "Плануй-Роби-

Перевіряй-Коригуй" (ПРПК) 
Коротко методологія PDCA / ПРПК може бути описана наступним чином: 

 «Плануй» – це встановлення цілей і процесів, необхідних для 

отримання результатів у відповідності з політикою організації в області 

охорони праці; 

 «Роби» –  це реалізація процесів; 
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 «Перевіряй» –  це моніторинг та оцінка процесів по відношенню до 

політики в сфері охорони праці, цілям, завданням, законодавчим і 

іншим вимогам, а також запис результатів; 

 «Коригуй» – це здійснення заходів стосовно безперервного поліпшення 

результативності охорони праці. 

Необхідно відзначити, що багато організацій керують своїми операціями за 

допомогою системи процесів та їх взаємодій, і ця методологія називається 

«процесний підхід». Саме таку методологію «процесного підходу» рекомендує 

використовувати ISO 9001. Однак, оскільки методологія PDCA/ПРПК може бути 

застосовна до всіх без виключення процесів, то обидві ці методології є сумісними. 

Ще однією особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що він містить лише ті 

вимоги, які можуть бути піддані об'єктивному аудиту. 

Також слід зазначити, що стандарт OHSAS 18001 не встановлює абсолютних 

вимог у питаннях результативності охорони праці. Виняток становлять лише 

зобов'язання щодо відповідності законодавчим, нормативно-правовим та іншим 

вимогам в сфері охорони праці, що поширюються на організацію, а також 

зобов'язання щодо попередження нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань, та зобов'язання щодо постійного поліпшення 

ефективності СУОП. 

OHSAS 18001 не містить вимог, характерних для інших систем управління, 

наприклад, вимог до управління якістю, навколишнім середовищем, безпекою, 

фінансовими ресурсами, і елементи системи управління охороною праці можуть 

бути узгоджені або інтегровані з відповідними елементами інших систем 

управління. Таким чином, організація може використовувати вже існуючі системи 

управління при розробці системи управління охороною праці відповідно до вимог 

стандарту OHSAS 18001. 

Стандарт OHSAS 18001 встановлює вимоги до системи управління 

охороною праці, які можуть бути застосовні до організацій будь-якого типу і 

розміру. Впровадження такої системи дозволить організації сформулювати 

політику в галузі охорони праці, встановити цілі та процеси для виконання 

зобов'язань, передбачених політикою в сфері охорони праці, а також здійснити 

заходи для поліпшення результативності та продемонструвати відповідність 

СУОП вимогам OHSAS 18001. 

Організація повинна розробити, документально оформити, впровадити, 

підтримувати в робочому стані і постійно поліпшувати СУОП відповідно до 

вимог даного стандарту, а також визначити механізми виконання цих вимог. 

Таким чином, даний стандарт може бути застосовний до будь-якої організації, 

яка має намір: 

а) розробити систему управління охороною праці для усунення або мінімізації 

ризиків для працівників та інших зацікавлених сторін, які можуть піддаватися 

небезпекам, що пов'язані з діяльністю організації;  

б) впровадити та підтримувати в робочому стані і поліпшувати систему 

управління охороною праці; 

в) упевнитися, що СУОП відповідає вимогам політики в сфері охорони праці, 

яка розроблена організацією;  
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г) продемонструвати відповідність стандарту OHSAS 18001 шляхом: 

 проведення самооцінки і самодекларування, або  

 отримання підтвердження своєї відповідності сторонами, зацікавленими 

діяльністю організації, такими як замовники, або  

 отримання підтвердження самодекларування зовнішньою стороною, або  

 проведення сертифiкацiї системи управління охороною праці 

зовнішньої організацією. 

 

Модель та основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001  

Модель і основні елементи системи управління охороною праці, виконаної з 

урахуванням методології PDCA/ПРПК, яка використовується  в стандарті OHSAS 

18001, представлена на рис. 2. 

Політика у сфері охорони праці. 

Вище керівництво організації повинно визначити і санкціонувати загальну 

політику організації у сфері охорони праці, а також гарантувати, що дана 

політика: 

а) відповідає характеру і масштабу ризиків, які існують в організації у сфері 

охорони праці; 

б) включає зобов'язання щодо попередження нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, а також зобов'язання щодо постійного 

поліпшення системи управління охороною праці та її результативності; 

в) як мінімум, включає зобов'язання щодо відповідності вимогам чинного 

законодавства та існуючих нормативно-правових актів у сфері охорони праці;  

г) забезпечує основу для встановлення та аналізу цілей у сфері охорони праці; 

д) оформлена документально, впроваджена і підтримується в робочому стані; 

е) доведена до відома всіх працівників організації з метою повідомлення про 

їхні індивідуальні зобов'язання у сфері охорони праці; 

ж) доступна для всіх зацікавлених сторін; 

з) періодично аналізується з метою гарантії того, що політика залишається 

актуальною і прийнятною для організації. 

Планування. 

Організація повинна розробити, впровадити та виконувати процедури для 

постійної ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та визначення необхідних заходів 

в сфері управління. 

Процедури для ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинні враховувати: 

а) планові та позапланові види діяльності; 

б) діяльність всіх осіб, що мають доступ до робочого місця; 

в) поведінку людей, їх можливості та інші людські фактори; 

г) небезпеки, джерело яких не пов'язано з робочим місцем, але які здатні 

негативно впливати на здоров'я та безпеку осіб, що знаходяться на даному 

робочому місці; 

д) інфраструктуру, обладнання і матеріали на робочому місці; 

е) зміни в організації, її діяльності, технологічних процесах, в обладнанні або 

матеріалах; 
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ж) можливі модифікації системи управління охороною праці, включаючи 

тимчасові зміни, та їх вплив на операції, процеси і діяльність; 

з) будь-які законодавчі зобов'язання стосовно оцінки ризиків та впровадження 

необхідних заходів управління; 

і) конструктивне виконання машин, устаткування, організацію робочих місць 

і ділянок, технологічних процесів з урахуванням можливостей працівників тощо. 

 

 

 

ПОСТІЙНЕ УДОСКОНАЛЮВАННЯ 

 

Політика  

в області 

охорони 

праці 

 

 
Планування 

 

 

Впровадження  

та 
функціонування 

 

 

Контролюючі 

та 

коригуючі 

дії 

 
 

Аналіз 

із боку 

вищого 

керівництва 

Рис.4.2. Модель СУОП та її основні елементи 

 (стандарт OHSAS) 
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Організація повинна документально оформляти і оновлювати результати 

ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та встановлених заходів управління в сфері 

охорони праці. 

Також організація повинна гарантувати, що ризики у сфері охорони праці та 

встановлені заходи управління розглядаються при розробці, впровадженні та 

функціонуванні системи управління охороною праці. 

Крім того, організація повинна гарантувати, що всі чинні законодавчі та інші 

вимоги у сфері охорони праці, які організація зобов'язалася виконувати, враховані 

при розробці, впровадженні та функціонуванні системи управління охороною 

праці. 

При цьому, організація повинна постійно оновлювати цю інформацію і 

доводити її до працівників та інших  зацікавлених сторін. 

Також організація повинна встановити, впровадити і підтримувати в 

робочому стані документально оформлені цілі в сфері охорони праці, а також 

розробити, впровадити і підтримувати в робочому стані відповідні програми для 

досягнення цих  цілей. Програми, як мінімум, повинні включати: 

а) розподіл відповідальності і повноважень для досягнення цілей у 

відповідних підрозділах і рівнях управління організації;  

б) засоби, заходи і терміни досягнення цілей (графік).  

Програми повинні регулярно аналізуватися через заплановані інтервали часу і 

при необхідності коригуватися для забезпечення досягнення поставлених цілей.  

Впровадження та функціонування. 

Вище керівництво повинно брати на себе всю відповідальність за охорону 

праці та систему управління охороною праці в організації, а також воно повинно 

демонструвати свої зобов'язання шляхом: 

а) забезпечення ресурсів, достатніх для розробки, впровадження, 

функціонування та поліпшення системи управління охороною праці (ресурси 

включають трудові ресурси зі спеціалізованими навичками, інфраструктуру 

організації, технології та фінансові ресурси); 

б) визначення обов'язків, розподілу відповідальності і делегування 

повноважень для покращення результативного управління охороною праці, при 

цьому обов'язки, відповідальність і повноваження повинні бути документально 

оформлені і доведені до відома працівників. 

Також організація повинна призначити уповноваженого представника вищого 

керівництва з особливою відповідальністю за охорону праці (незалежно від інших 

обов'язків), з встановленими функціями і повноваженнями для забезпечення того, 

щоб: 

а) система управління охороною праці була розроблена, впроваджена і 

функціонувала відповідно до стандарту OHSAS 18001; 

б) звіти про результативність системи управління охороною праці 

представлялися вищому керівництву для аналізу з метою поліпшення її 

функціонування. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури, які 

дають можливість всім особам, які працюють під її управлінням, розуміти: 
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а) реальні або потенційні наслідки від недотримання вимог охорони праці при 

здійсненні ними трудової діяльності, а також вигоди для їх професійного здоров'я 

та безпеки праці від поліпшення індивідуальної результативності у сфері охорони 

праці; 

б) свою роль і відповідальність, а також важливість досягнення відповідності 

політиці в сфері охорони праці, процедурам, вимогам системи управління 

охороною праці, включаючи вимоги, пов'язані з підготовленістю до аварійних 

ситуацій і реагування на них; 

в) потенційні наслідки відхилень від встановлених процедур. 

Що стосується навчання персоналу, то процедури з навчання повинні 

враховувати різні рівні відповідальності, здібностей, мовних навичок,  освіченості 

та ризику. 

Також повинні бути забезпечені відповідні процедури управління 

документами, визначеними системою управління охороною праці і стандартом 

OHSAS 18001. 

Організація повинна визначити операції та види діяльності, пов'язані з 

ідентифікованими небезпеками, для яких необхідне впровадження заходів щодо 

управління ризиками. 

Також організація повинна розробити, впровадити та виконувати відповідні 

процедури щодо: 

а) ідентифікації можливих аварійних ситуацій; 

б) реагування на дані аварійні ситуації. 

Організація повинна періодично аналізувати і при необхідності корегувати як 

свою підготовленість до аварійних ситуацій, так і процедури реагування на них, 

зокрема, після періодичних перевірок і після аварійних ситуацій, які сталися. 

Контролюючі та корегуючи дії. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури щодо 

проведення регулярного моніторингу та оцінки результативності охорони праці. 

Такі процедури повинні передбачати: 

а) якісну і кількісну оцінки, що відповідають потребам організації; 

б) моніторинг ступеня досягнення цілей організації в сфері охорони праці; 

в) моніторинг результативності заходів управління (як професійного здоров'я, 

так і безпеки праці); 

г) попередню оцінку результативності охорони праці та відповідності її стану 

програмам з охорони праці, заходам управління та операційним критеріям; 

д) реагуючу оцінку стану охорони праці за даними моніторингу нещасних 

випадків на виробництві, професійних захворювань, аварійних ситуацій та інших 

наявних доказів недостатньої результативності охорони праці; 

е) реєстрацію даних результатів моніторингу та оцінки результативності, при 

умові, що вони є достатніми для подальшого аналізу та застосування 

коригувальних і попереджувальних дій. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати відповідні 

процедури щодо запису, розслідування та реєстрації інцидентів (нещасних 

випадків на виробництві, професійних захворювань, а також аварійних ситуацій) 

для того, щоб: 
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а) визначити основні недоліки СУОП а також фактори, які можуть стати 

причиною інцидентів або сприяти інцидентам; 

б) ідентифікувати потребу в коригувальних діях 

в) ідентифікувати можливості для попереджувальних дій; 

г) ідентифікувати можливості для постійного вдосконалення; 

д) інформувати про результати розслідувань. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури 

розгляду реальних і потенційних невідповідностей, а також відповідні процедури 

щодо здійснення коригувальних та попереджувальних дій. Процедури повинні 

визначати вимоги щодо: 

а) визначення, ідентифікації та усунення невідповідностей, а також 

проведення необхідних дій з метою зниження їх наслідків для професійного 

здоров'я та безпеки праці; 

б) розслідування невідповідностей, визначення їх причин та проведення дій 

для виключення їх повторення; 

в) оцінки потреби в запобіжних діях і реалізації відповідних коригувальних 

дій, розроблених для виключення їх виникнення; 

г) реєстрації та інформування про результати проведених коригувальних і 

попереджуючих дій; 

д) аналізу результативності проведених коригувальних і попереджуючих дій. 

Організація повинна забезпечити проведення внутрішніх аудитів системи 

управління охороною праці із запланованою періодичністю для того, щоб: 

а) визначити, чи дійсно система управління охороною праці: 

 відповідає запланованим заходам з управління охороною праці, 

включаючи вимоги стандарту OHSAS 18001; 

 впроваджена і функціонує належним чином; 

 результативна для виконання політики і цілей організації; 

б) надати керівництву організації інформацію про результати аудитів. 

Аналіз з боку вищого керівництва. 

Вище керівництво повинно проводити аналіз системи управління охороною 

праці організації із запланованою періодичністю, щоб забезпечити її постійну 

придатність, адекватність і результативність.  

Аналіз повинен включати оцінку можливостей для поліпшення і необхідності 

змін у системі управління охороною праці, включаючи політику і цілі у сфері 

охорони праці. Обов’язково повинні робитися відповідні записи щодо аналізу з 

боку керівництва. 

Вхідні дані для аналізу з боку вищого керівництва повинні містити: 

а) результати внутрішніх аудитів та оцінки відповідності законодавчим та 

іншим вимогам, які організація застосовує і зобов'язалася виконувати; 

б) результати участі у відповідних заходах та консультування; 

в) інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи претензії;  

г) результативність організації в сфері охорони праці; 

д) ступінь досягнення цілей; 

е) результати розслідування інцидентів (нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань аварійних ситуацій), опис коригувальних та 
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попереджувальних дій; 

ж) рішення і дії з боку керівництва після проведення попередніх аналізів; 

з) зміни обставин, включаючи зміни законодавчих та інших вимог з охорони 

праці; 

і) рекомендації щодо поліпшення функціонування СУОП. 

Дані аналізу з боку вищого керівництва повинні узгоджуватися із 

зобов'язаннями організації щодо постійного поліпшення функціонування СУОП і 

повинні включати всі рішення і дії, пов'язані з можливими змінами в: 

а) результативності охорони праці; 

б) політиці і цілях у сфері охорони праці; 

в) ресурсах; 

г) інших елементах СУОП. 

 

Служба охорони праці підприємства 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець 

створює службу охорони праці відповідно до "Типового положення про службу 

охорони праці" НПАОП 0.00-4.35-04, затвердженого наказом Державного 

комітету України по нагляду за охороною праці (Держпраці) від 15.11. 2004 р. 

№255, зареєстрованому в Міністерстві Юстиції України 01.12. 2004 р. за 

№1526/10125. Відповідно до цього нормативного документу на підприємстві з 

кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть 

виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На 

підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій 

служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних 

засадах, які мають відповідну підготовку. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. 

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною 

платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-

технічних служб. 

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою. 

Згідно Типового положення про службу охорони праці ця служба виконує 

такі основні функції: 

 опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, 

сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного 

підрозділу і кожної посадової особи; 

 проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 

 складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища (або підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо 

встановлені норми досягнуті), а також розділ "Охорона праці" у колективному 

договорі; 

 проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці; 

 організовує: забезпечення працюючих нормативними актами з охорони 

праці; паспортизацію цехів, дільниць та атестацію робочих місць щодо їх 
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відповідності вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку 

статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробку 

перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення 

безпечних та нешкідливих умов праці; підвищення кваліфікації і перевірку знань 

посадових осіб з питань охорони праці; 

 бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та аварій; роботі комісії з 

питань охорони праці підприємства; роботі комісій по введенню в дію, 

реконструкції або технічного переозброєння об'єктів виробничого та соціального 

призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування; розробці 

положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в 

межах підприємства;  

 сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, сучасних 

засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;  

 розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці; 

 надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів 

підприємства у розробці заходів з питань охорони праці; 

 готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних 

для всього підприємства; 

 контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих 

та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з 

питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, 

пропозицій уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони 

праці; використання за призначенням коштів фонду охорони праці; відповідність 

нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, 

колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної 

документації на робочих місцях; своєчасне проведення навчання та інструктажів 

працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та 

осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог 

безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами 

індивідуального захисту, надання працівникам пільг і компенсацій, пов'язаних з 

важкими та шкідливими умовами праці; проходження медичних оглядів; 

виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів 

щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах 

розслідування тощо; 

 здійснює зв'язок з медичними закладами, з науковими та іншими 

організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право представляти підприємство 

в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці, 

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні 

підрозділи підприємства, порушувати клопотання про заохочення працівників, 

котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці, а у 

разі виявлення порушень охорони праці: 
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 видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові 

для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них 

необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; 

 вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не 

мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-

правових актів з охорони праці; 

 зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування 

та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або 

здоров'ю працюючих; 

 надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. 

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці 

Згідно до Закону України "Про охорону праці" на підприємствах, в установах 

та організаціях, незалежно від форм власності та видів їх діяльності, для 

здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону 

праці створюється інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони 

праці. 

Завдання, повноваження та компетенція уповноважених трудових колективів 

з питань охорони праці регламентуються Типовим положенням про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (НПАОП 

0.00-4.11-07), затвердженому наказом Держпраці №56 від 21.03.07 р. і 

зареєстрованому в Міністерстві Юстиції України 06.04.07 р. за №316/13583. 

На підставі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва 

підприємства опрацьовується Положення про роботу уповноважених трудових 

колективів з питань охорони праці за участю представників власника 

підприємства або уповноваженого ним органу, представників трудових колективів 

та профспілок, яке у подальшому затверджується загальними зборами 

(конференцією) трудового колективу підприємства. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці обираються з 

числа досвідчених та ініціативних працівників на загальних зборах (конференції) 

трудового колективу підприємства або цеху, дільниці, бригади тощо. Їх 

чисельність визначається залежно від конкретних умов виробництва та 

необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом 

безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі. Навчання з питань 

охорони  праці уповноважені трудових колективів проходять за рахунок власника 

та відповідно до програми, розробленої службою охорони праці підприємства і 

погодженої з представниками трудового колективу та профспілок та затвердженої 

керівництвом підприємства. Забезпечення уповноважених трудових колективів з 

питань охорони праці правилами, інструкціями та іншими нормативними 

документами і довідковими матеріалами з питань охорони праці також 

здійснюється за рахунок власника підприємства. Методичне керівництво роботою 

уповноважених з питань охорони праці здійснює служба охорони праці 
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підприємства та органи самоврядування трудових колективів. Уповноважені з 

питань охорони праці можуть бути одночасно і представниками профспілки з цих 

питань. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці не рідше одного 

разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового 

колективу, яким вони були обрані. 

 

Комісія з питань охорони праці. 

З  метою  забезпечення  пропорційної  участі працівників у вирішенні будь-

яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за  рішенням  

трудового  колективу  на підприємстві може створюватися комісія з питань 

охорони праці. 

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний 

склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних зборах 

(конференції) які затверджують Положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від 

роботодавця та трудового колективу. До складу Комісії від роботодавця 

включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та 

інших служб підприємства, від трудового колективу рекомендуються працівники 

усіх професій, уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, 

представники профспілки (профспілок). 

Основними завданнями комісії є захист законних прав та інтересів 

працівників у сфері охорони праці, узгодження, шляхом двосторонніх 

консультацій, позицій сторін у вирішенні практичних питань у сфері охорони 

праці з метою забезпечення поєднання інтересів держави, роботодавця та 

трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктам. 

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. 

При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони можуть 

звільнятися від основної роботи на передбачений колективним договором термін 

із збереженням за ними середнього заробітку. 

Рішення комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний 

характер, впроваджуються в життя наказами роботодавця. При незгоді 

роботодавця з рекомендаціями Комісії він дає аргументовану відповідь. Комісія не 

менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах 

(конференції) трудового колективу. 

 

Регулювання питань охорони праці у трудових угодах працівників 

Гарантії прав працівника на охорону праці починаються вже з моменту 

обговорення та укладання трудового договору, оскільки згідно ст. 5 Закону «Про 

охорону праці» умови цього договору не можуть містити положень, що 

суперечать існуючим вимогам НПАОП в сфері охорони праці та існуючим 

положенням  колективного договору (розділ «Охорона праці»), узгодженого між 

роботодавцем та профспілковою організацією.  

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 

проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його 
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робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, 

можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на пільги і 

компенсації за роботу в таких умовах. 

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки 

та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності 

висновку психофізіологічної експертизи. 

Під час прийому працівника на роботу відбувається обов'язкове страхування 

його роботодавцем від нещасних випадків і професійних  захворювань. Вище було 

зазначено, що для такого страхування не потрібно згоди або заяви працівника. У 

разі ушкодження здоров'я чи в разі моральної шкоди, заподіяної  працівникові, він 

має право на відшкодування шкоди.  

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація,  небезпечна  для  його життя чи здоров'я або для людей, які 

його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний 

негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт 

наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони 

праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або 

уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна 

спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони 

праці. В цьому разі за період простою з причин, які виникли не з вини працівника, 

за ним зберігається середній заробіток. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням,  

якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  

додержується  умов  колективного договору з цих питань. У цьому разі 

працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому  

колективним  договором,  але  не менше тримісячного заробітку. 

У разі, коли працівник за станом здоров‘я не може виконувати роботу, на 

яку він наймався, він має бути переведений на легшу роботу відповідно до 

медичного висновку. Медичний висновок МСЕК є обов‘язковим для роботодавця. 

Проте переведення працівника на іншу (легшу) тимчасову чи постійну роботу 

може відбуватися лише за його згодою. При переведенні працівника на іншу 

постійну нижче оплачувану роботу за ним зберігається його попередній заробіток 

протягом двох тижнів з дня переведення. 

На час зупинення експлуатації підприємства або устаткування органом 

державного нагляду або службою охорони праці за працівником зберігається 

місце роботи, а час простою оплачується з розрахунку середнього заробітку. 

 

Стимулювання охорони праці. 

Стимулювання охорони праці – неодмінна умова попередження 

виробничого травматизму та профілактики профзахворювань. На державному 

рівні стимулювання охорони праці регулюється законодавчими актами і перед 

усім Законом «Про охорону праці», у якому цьому питанню присвячено IV розділ, 

та Законом «Про загальнообов’язкове державне  соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
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спричинили втрату працездатності». Ці закони визначають, що при розрахунку 

розміру страхового внеску для кожного підприємства за умови досягнення 

належного стану охорони праці, зниження рівня або відсутності травматизму і 

професійної захворюваності внаслідок здійснення роботодавцем відповідних 

профілактичних заходів може бути встановлено знижку. За високий рівень 

травматизму і професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці 

встановлюється надбавка до розміру страхового внеску. 

Згідно ст. 26 Закону «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний 

відшкодувати збитки, завдані порушенням вимог охорони праці іншим 

юридичним чи фізичним особам. Роботодавець також відшкодовує витрати на 

проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, на 

розслідування і проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку або 

професійного захворювання, на складання санітарно-гігієнічної характеристики 

умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності професійного 

захворювання, а також інші витрати, передбачені законодавством. 

За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень 

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці роботодавці 

притягаються до сплати штрафу.  

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, 

внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних 

захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

може бути віднесено до іншого, більш високого класу професійного ризику 

виробництва. 

Таким чином, штрафні санкції, а також збільшені страхові виплати, що 

повинні здійснюватися роботодавцем у випадку незадовільної роботи з охорони 

праці, спонукають його не конфліктувати із Законом, а вкладати кошти у 

відповідні профілактичні заходи в сфері безпеки та охорони праці. 

Серед стимулюючих заходів, передбачених законодавством, слід 

відзначити: 

- отримання підприємствами фінансової допомоги від ФССНВ для 

розв’язання гострих проблем з охорони праці; 

- отримання безкоштовних консультацій і допомоги при створенні та 

реалізації ефективної системи управління охороною праці;  

- диференціація внесків на державне соціальне страхування, про що вже 

було сказано раніше. 

Описана вище система стимулювання охорони праці є системою 

зовнішнього стимулювання, тобто стимулювання роботодавця з боку держави 

(суспільства). Подібні системи ефективно працюють в більшості економічно 

розвинених країн світу.  

 
Тема 2.4. Навчання з питань охорони праці. 

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони 

праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка знань з 

питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне 
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навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи  

підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб. 

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення 

інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, 

студентів. 

Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. 

Література:  Л1.3; Л1.14; Л2.4-Л2.7; Л3.44- Л3.45; Л4.5-Л4.8. 

 

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці 

Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань не лише 

працівників, а всього населення України з питань охорони праці – один з основних 

принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа 

виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління 

охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо 

запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві. 

Зараз в Україні діє система безперервного навчання з питань охорони праці. 

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види навчання і 

перевірки знань з охорони праці є Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. Цей порядок спрямовано на 

реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці. 

Типове положення визначає порядок: 

- вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час 

професійного навчання працівників на підприємстві; 

- організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 

підприємстві; 

- спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 

- навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб; 

- організації проведення інструктажів з питань охорони праці; 

- стажування, дублювання і допуску працівників до роботи. 

У професійно-технічних навчальних закладах обов’язковим є вивчення 

предмета “Охорона праці”, а у вищих навчальних закладах вивчаються навчальні 

дисципліни “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”. Це навчання 

проводиться за типовими навчальними планами і програмами, які затверджуються 

Міністерством освіти за погодженням з Держпраці. Окремі специфічні питання 

охорони праці вивчаються в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін. 

Під час професійної підготовки працівників на підприємстві теоретична частина 

предмета “Охорона праці” вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час 

перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин. 

Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

проходять підготовку лише в навчальних закладах, які мають ліцензію Міносвіти 

та дозвіл Держпраці. При цьому теоретична частина предмета “Охорона праці” 

вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення 

кваліфікації – не менше 15 годин.  
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На підприємствах на основі Типового положення з урахуванням специфіки 

виробництва та вимог НПАОП, розроблюються і затверджуються відповідні 

положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-

графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими 

повинні бути ознайомлені працівники.  

Працівники під час прийому на роботу і періодично в процесі роботи, а 

вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу проходять 

навчання і перевірку знань з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим 

від нещасних випадків, правил поведінки у разі аварії, а також відповідні 

інструктажі. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з 

охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом. Допуск 

до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці забороняється.  

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань 

працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.  

Посадові особи та працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою 

та на роботах, де є потреба у професійному доборі проходять щорічне спеціальне 

навчання і перевірку знань відповідних НПАОП. 

Особлива увага приділяється навчанню і перевірці знань з охорони праці 

таких посадових осіб як Перші заступники та заступники міністрів та керівників 

інших центральних органів виконавчої влади, обласних та міських державних 

адміністрацій, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності та характеру виробничої діяльності, їх заступники та спеціалісти, 

виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного ведення 

робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці навчальних закладів, 

навчальних центрів з охорони праці, технічні та страхові експерти та інші 

категорії посадовців. 

Ці посадові особи і спеціалісти проходять навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці до початку роботи і періодично раз на три роки згідно з 

тематичним планом і програмою навчання, що наведені в Типовому положенні. 

 

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів та  

порядок їх проведення. 

Усі працівники повинні проходити на підприємстві навчання у формі 

інструктажів з питань охорони праці, першої допомоги потерпілому, правил 

поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. 

Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень відповідних 

нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом 

опитування засвоєних знань і навиків в обсязі викладених питань За характером і 

часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий.  

Вступний інструктаж проводиться:  

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, 

незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;  
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- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства;  

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

трудового або професійного навчання;  

- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство;  

Вступний інструктаж проводиться інженером (спеціалістом) з охорони 

праці, або іншим фахівцем, на якого покладено ці обов'язки і який в 

установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань 

з питань охорони праці.  

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, 

розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. 

Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства.  

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 

вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в 

працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі 

про прийняття працівника на роботу.  

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на 

робочому місці з працівником:  

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово);  

- який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;  

- який буде виконувати нову для нього роботу;  

- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню 

участь у виробничому процесі на підприємстві. 

Первинний інструктаж проводиться також з учнями, курсантами, слухачами 

та студентами навчальних закладів:  

- до початку трудового або професійного навчання; 

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.  

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного 

фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до 

виконуваних робіт.  

Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за 

обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.  

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в 

терміни, визначені НПАОП, які діють в галузі, або роботодавцем, з урахуванням 

конкретних умов праці, але не рідше:  

- на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;  

- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.  

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці 

або в кабінеті охорони праці:  
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- при введенні в дію нових або переглянутих НПАОП, а також при внесенні 

змін та доповнень до них;  

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, 

приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що 

впливають на стан охорони праці;  

- при порушеннях працівниками вимог НПАОП, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо;  

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - 

для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів. 

З учнями, студентами, курсантами та слухачами позаплановий інструктаж 

проводиться при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо.  

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового 

інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і 

обставин, що спричинили потребу його проведення.  

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:  

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;  

- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або 

розпорядження.  

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або 

з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в 

залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться.  

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер), 

завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за 

допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. У випадку 

незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного 

виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для 

працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна 

перевірка знань.  

У разі незадовільних результатах перевірки знань після цільового 

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань 

при цьому не дозволяється.  

Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники комплексних 

бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з професій за 

сумісництвом.  

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і 

того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути 

пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.  
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У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, 

цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації 

інструктажів - не обов'язково.  

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, 

повторного та позапланового інструктажів, затверджується роботодавцем. До 

цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі 

яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, застосуванням 

приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів 

тощо.  

 

Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи. 

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу 

на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом 

досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2 - 15 змін або 

дублювання протягом не менше шести змін.  

Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням 

безаварійної роботи важливих і складних господарчих потенційно небезпечних 

об'єктів або з виконанням окремих потенційно небезпечних робіт (теплові та 

атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти, 

порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та 

навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити 

дублювання з обов'язковим суміщенням з протиаварійними і протипожежними 

тренуваннями відповідно до плану ліквідації аварій.  

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом 

(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому 

визначаються тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального 

працівника. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити 

стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) 

визначаються керівником підприємства. Тривалість стажування (дублювання) 

залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника. 

Керівнику підприємства надається право своїм наказом (розпорядженням) 

звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж 

роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного 

цеху до іншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він 

працюватиме, не змінюються.  

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної 

професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і 

затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу) на робочих 

місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі 

стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, 

вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними 

обов'язками цих працівників.  
 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 5.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.5. Профілактика травматизму та професійних захворювань.      

Розслідування нещасних випадків. 

Загальні положення та визначення. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні 

випадки виробничого характеру. Мета та завдання профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та 

професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню 

травматизму та професійним захворюванням. 

Методи дослідження та аналізу виробничого травматизму. 

Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо 

розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.  

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Особливості розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру. 

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і 

отруєнь на виробництві. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні 

документи.  

Спеціальне розслідування. Розслідування та облік аварій.  

Література:  Л1.6-Л1.7; Л1.14; Л2.4-Л2.7; Л3.43; Л4.5 

 

Загальні положення та визначення 

Профілактика виробничого травматизму – це система заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню нещасних випадків, професійних 

захворювань і отруєнь на виробництві. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної 

цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих 

факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на 

виробництві. 

Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що 

виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або 

переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, 

пов'язаних з роботою.  

Метою профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності є зменшення соціальних та економічних збитків зумовлених 

виробничим травматизмом та професійними захворюваннями. 

Завданням профілактики нещасних випадків, професійних захворювань та 

отруєнь є розробка та реалізація заходів щодо попередження нещасних випадків, 

захворюваності та поліпшення умов праці на основі ретельного дослідження 

причин їх виникнення та виявлення потенційних небезпек. 

 

Основні  причини виробничого травматизму і професійних 

захворювань  та заходи щодо їх запобігання 

Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної 

захворюваності можлива лише при умові ретельного вивчення причин їх 

виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини 

виробничого травматизму і професійної захворюваності на наступні основні 

групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, економічні, психофізіологічні. 
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Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 

правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення 

технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних 

засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального 

ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами; 

використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням. 

Технічні причини: несправність виробничого устаткування, механізмів, 

інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки 

устаткування, недосконалість або відсутність захисного огородження, запобіжних 

пристроїв, засобів сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище ГДК) вміст у повітрі 

робочих зон шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; 

підвищені рівні шуму, вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність 

різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення правил 

особистої гігієни. 

Економічні причини: нерегулярна виплата зарплати; низький заробіток; 

неритмічність роботи; прагнення до виконання понаднормованої роботи; робота за 

сумісництвом чи на двох різних підприємствах. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника 

через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий 

стан працівника; необережність; невідповідність психофізіологічних чи 

антропометричних даних працівника використовуваній техніці чи виконуваній 

роботі; незадоволення роботою; несприятливий психологічний мікроклімат у 

колективі. 

Основні заходи щодо профілактики та усунення причин виробничого 

травматизму і професійних захворювань поділяють на технічні та організаційні. 

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії та техніки 

безпеки. 

Заходи з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні та 

санітарно-технічні заходи та засоби, що запобігають дії на працюючих шкідливих 

виробничих чинників. Це створення комфортного мікроклімату шляхом 

влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря; 

теплоізоляція конструкцій будівлі та технологічного устаткування; заміна 

шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; герметизація шкідливих 

процесів; зниження рівнів шуму та вібрації; встановлення раціонального 

освітлення; забезпечення необхідного режиму праці та відпочинку, санітарного та 

побутового обслуговування. 

Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних та технічних 

заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих 

чинників. До них належать: розроблення та впровадження безпечного 

устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів; використання 

запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів; правильне та 

зручне розташування органів керування устаткуванням; впровадження систем 
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автоматичного регулювання, контролю та керування технологічними процесами, 

принципово нових нешкідливих та безпечних технологічних процесів. 

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, навчання, 

контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового законодавства, 

міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці; впровадження 

безпечних методів та наукової організації праці; проведення оглядів, лекційної та 

наочної агітації і пропаганди з питань охорони праці; організація планово-

попереджувального ремонту устаткування, технічних оглядів та випробувань 

транспортних та вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють підтиском. 

 

Розподіл травм за ступенем тяжкості. 

Розподіл травм за ступенем тяжкості здійснюється згідно з існуючим 

класифікатором, затвердженому наказом МОЗ України 04.07.2007 р. № 37 та 

зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07.08.2007 р. За № 902/14169. 

Згідно з цим класифікатором, кваліфікуючими   ознаками   тяжкості  травм,  

отриманих  в  результаті нещасного випадку на виробництві  (далі  -  травми),  є 

характер отриманих ушкоджень, ускладнення та наслідки, пов'язані з цими 

ушкодженнями. 

За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі і легкі.  

За характером отриманих ушкоджень до тяжких травм відносяться:  закриті 

та відкриті переломи, опіки, електротермічні ураження, відмороження III-IV    

ступенів, радіаційні  ураження середнього (12-20 Гр) і важкого (20 Гр і більше) 

ступеня тяжкості, ушкодження периферичної нервової системи з  

функціональними порушеннями, травми органів зору, що супроводжуються 

порушенням зору тощо. 

До легких травм відносяться травми, при яких мають місце: 

     - розлади   здоров'я   з  тимчасовою  втратою  працездатності тривалістю 

до 60 днів; 

     - ушкодження, що не вказані в приведеному нижче переліку травм, які 

мають тяжкі наслідки. 

Перелік травм, що мають тяжкі наслідки: 

     - втрата зору, слуху, мови; 

     - втрата  якого-небудь  органа  або повна втрата його функції (при  цьому 

втрата  найважливішої  у  функціональному  відношенні частини  кінцівки (кисті 

або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги); 

     - психічні розлади; 

     - втрата репродуктивної здатності; 

     - невиправне понівечення обличчя.  

 

Аналіз виробничого травматизму 

та професійних захворювань на підприємстві 

Аналіз виробничого травматизму  дозволяє не лише виявити причини, а 

визначити закономірності їх виникнення. На основі такої інформації 

розробляються заходи та засоби щодо профілактики травматизму.  
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Для аналізу виробничого травматизму застосовують багато різноманітних 

методів, основні з яких можна поділити на такі групи: статистичні, топографічні, 

монографічні, економічні, анкетування, ергономічні, психофізіологічні, 

експертних оцінок та інші. 

Статистичні методи основані на аналізі статистичного матеріалу по 

травматизму, який накопичений на підприємстві  або в галузі за кілька років. 

Відповідні дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах за 

формою  №7-ТНВ. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і  причини 

травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи потерпілих, 

часом, місцем, типом нещасних випадків, характером одержаних травм, видом 

обладнання. Цей метод дозволяє встановити по окремих підприємствах 

найпоширеніші види травм, визначити причини, які спричиняють найбільшу 

кількість нещасних випадків, виявити небезпечні місця, розробити і провести 

необхідні організаційно-технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або показник частоти  нещасних випадків 

Кч, розраховується на 1000 працюючих: 

 

Кч = 1000 n/Р, 

де: n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою 

працездатності на 1 і більше днів; 

Р – середньоспискова чисельність працюючих за той же звітний період часу. 

Якісний показник травматизму, або показник важкості  нещасних випадків 

Кв, характеризує середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого за 

звітний період: 

Кв = Д/n, 

де: Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих  для випадків 

із втратою працездатності на 1 і більше днів. 

Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працюючих, є коефіцієнт виробничих втрат: 

 

Квв =  Кч · Кт = 1000 Д/Р. 

Але жоден із вищенаведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та смерті працівників, і тому не може повністю характеризувати 

рівень травматизму. Для цього необхідне використання принаймні ще одного 

показника. Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із смертельним 

наслідком та каліцтвом: 

Кск =( n ск /n) 100 %, 

де nск - кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва. 

n - загальна кількість нещасних випадків. 

Міжнародна організація праці використовує кoeфіцiєнт частоти, який 

показує кількість нещасних випадків, що припадає на 1000000 відпрацьованих 

людино-годин: 

Кч
МОП= 1 000 000 п/Т, 

де Т - загальний час роботи, людино-годин. 
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Вищенаведені та інші показники, наприклад коефіцієнт 

електротравматизму, дозволяють вивчати динаміку травматизму на підприємстві, 

в галузі, регіоні тощо, порівнювати ці показники, робити певні висновки, 

застосовувати організаційні заходи, спрямовані на профілактику травматизму. 

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху 

(підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочно 

бачити місця з підвищеною небезпекою. Повторення нещасних випадків в певних 

місцях свідчить про незадовільну організацію інструктажу, невикористання 

конкретних засобів індивідуального захисту тощо. 

Монографічні методи полягають в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, 

прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та 

індивідуального захисту. Таким чином, нещасний випадок вивчається комплексно. 

Ці методи дозволяють аналізувати не лише нещасні випадки, що відбулися, але й 

виявити потенційно небезпечні виробничі фактори, а результати використати для 

розробки додаткових заходів з охорони праці та для вдосконалення самого 

виробництва. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної  шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, – з одного боку та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону  праці – 

з другого. Ці методи дозволяють знайти оптимальне рішення, що забезпечить 

заданий рівень безпеки, однак вони не дозволяють вивчити причини травматизму 

та захворювань. 

Методи експертних оцінок базуються на експертних висновках (оцінках) 

умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, 

інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним 

вимогам, що ставляться до машин, механізмів, обладнання, інструментів, пультів 

керування. Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за допомогою 

анкет). 

Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій 

Згідно статті  22 Закону України “Про охорону праці» роботодавець повинен  

організовувати  розслідування  та вести облік  нещасних  випадків,  професійних   

захворювань   і   аварій відповідно  до  положення,  що  затверджується Кабінетом 

Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок. 

Зараз в Україні діє Положення про порядок проведення розслідування та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 

затверджене Постановою КМУ №1232 від 30.11.2011.  

Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації 

незалежно від форми власності, на осіб, у тому числі іноземців та осіб без 

громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними 

особами, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, а також на осіб, які забезпечують 

себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне 
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соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, і на осіб, у тому 

числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються до праці.  

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з 

учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, 

трудового і професійного навчання в навчальному закладі, визначається МОН.  

Метою розслідування нещасних випадків на виробництві є: 

- з’ясування умов, обставин та причин, які призвели до виникнення 

небезпечної чи аварійної ситуації на виробництві; 

- визначення причин, що призвели до нещасного випадку; 

- встановлення кола винуватих осіб і склад вини кожного; 

- розробка заходів щодо попередження аналогічних випадків. 

Основне завдання розслідування – це отримання повної і точної інформації 

про обставини і причини нещасного випадку від роботодавця, посадових осіб, які 

забезпечують та організовують безпечне проведення робіт, свідків даного 

нещасного випадку, а також,  при можливості, від потерпілого. 

 

 Розслідування та облік нещасних випадків  

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, поранення, 

травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, 

обмороження, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим 

випромінюванням, а також інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, 

стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), що 

призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, 

або до необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не 

менш як на один робочий день, або до смерті потерпілого.  

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам 

потерпілий повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу 

уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги.  

Керівник робіт (або уповноважена особа підприємства) у свою чергу 

зобов'язаний:  

- терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, у разі 

необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу;  

- повідомити про те, що сталося, роботодавця, відповідну профспілкову 

організацію;  

- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці 

та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не 

загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких 

наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.  

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім 

випадків із смертельним наслідком та групових, організує його розслідування і 

утворює комісію з розслідування.  

У разі групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним 

наслідком, роботодавець зобов'язаний негайно передати засобами зв'язку 

повідомлення за встановленою формою:  
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- відповідному територіальному органу Держпраці;  

- відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного 

випадку;  

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду;  

- органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі його 

відсутності - відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу 

місцевого самоврядування);  

- відповідній установі (закладу) санітарно-епідеміологічної служби у разі 

виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);  

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;  

- вищестоящому профспілковому органу;  

- відповідному органу з питань захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та іншим органам (у разі необхідності).  

Групові нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню. 

 

 Розслідування та облік  професійних захворювань 

Розслідуванню підлягають усі вперше виявлені випадки хронічних 

професійних захворювань і отруєнь (далі - професійні захворювання).  

Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у 

складі спеціалістів лікувально-профілактичного закладу, якому надано таке право 

МОЗ.  

У разі необхідності до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти 

(представники) підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду, 

профспілкової організації, членом якої є потерпілий.  

Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до 

Порядку встановлення зв'язку захворювання з умовами праці. 

Зв'язок професійного захворювання з умовами праці працівника визначається 

на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка 

складається відповідною установою (закладом) державної санітарно-

епідеміологічної служби за участю спеціалістів (представників) підприємства, 

профспілок та робочого органу виконавчої дирекції Фонду. Санітарно-гігієнічна 

характеристика видається на запит керівника лікувально-профілактичного закладу, 

що обслуговує підприємство.  

На кожного хворого відділеннями професійних захворювань лікувально-

профілактичних закладів складається повідомлення за формою П-3. Протягом 

трьох діб після встановлення остаточного діагнозу повідомлення надсилається 

роботодавцю або керівнику підприємства, на якому шкідливі виробничі фактори 

призвели до виникнення професійного захворювання, відповідній установі 

(закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби та лікувально-

профілактичному закладу, які обслуговують це підприємство, а також відповідному 

робочому органу виконавчої дирекції Фонду.  

Роботодавець організовує розслідування кожного випадку виявлення 

професійного захворювання протягом десяти робочих днів з моменту одержання 

повідомлення.  
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Розслідування випадку професійного захворювання проводиться комісією у 

складі представників: відповідної установи (закладу) державної санітарно-

епідеміологічної служби (голова комісії); лікувально-профілактичного закладу; 

підприємства; профспілкової організації, членом якої є хворий; або уповноваженого 

трудового колективу з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки; 

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.  

До розслідування в разі необхідності можуть залучатися представники інших 

органів.  

Роботодавець зобов'язаний подати комісії з розслідування дані лабораторних 

досліджень шкідливих факторів виробничого процесу, необхідну документацію 

(технологічні регламенти, вимоги і нормативи з безпеки праці тощо), забезпечити 

комісію приміщенням, транспортними засобами і засобами зв'язку, організувати 

друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів 

розслідування.  

Комісія з розслідування зобов'язана:  

- скласти програму розслідування причин професійного захворювання;  

- розподілити функції між членами комісії;  

- розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;  

- провести розслідування обставин та причин професійного захворювання;  

- скласти акт розслідування за формою П-4, у якому зазначити заходи щодо 

запобігання розвиткові професійного захворювання, забезпечення нормалізації 

умов праці, а також назвати осіб, які не виконали відповідні вимоги (правила, 

гігієнічні регламенти).  

Акт розслідування причин професійного захворювання складається комісією 

з розслідування у шести примірниках протягом трьох діб після закінчення 

розслідування та надсилається роботодавцем хворому, лікувально-

профілактичному закладу, який обслуговує це підприємство, робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду та профспілковій організації, членом якої є хворий. 

Один примірник акта надсилається відповідній установі (закладу) державної 

санітарно-епідеміологічної служби для аналізу і контролю за здійсненням заходів.  

Перший примірник акта розслідування залишається на підприємстві, де 

зберігається протягом 45 років.  

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення 

розслідування причин професійного захворювання розглянути його матеріали та 

видати наказ про заходи щодо запобігання професійним захворюванням, а також 

про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких допущено порушення 

санітарних норм і правил, що призвели до виникнення професійного захворювання.  

Про здійснення запропонованих комісією з розслідування заходів щодо 

запобігання професійним захворюванням роботодавець письмово інформує 

відповідну установу (заклад) державної санітарно-епідеміологічної служби 

протягом терміну, зазначеного в акті.  

У разі втрати працівником працездатності внаслідок професійного 

захворювання роботодавець направляє потерпілого на МСЕК для розгляду питання 

подальшої його працездатності.  
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Реєстрація та облік випадків професійних захворювань ведеться в 

спеціальному журналі.  

До цього журналу також вносяться дані щодо працездатності кожного 

працівника, в якого виявлено професійне захворювання.  

У разі виявлення у працівника кількох професійних захворювань потерпілий 

реєструється в журналі один раз із зазначенням усіх його діагнозів.  

Установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної служби на підставі 

актів розслідування випадків професійних захворювань складають карти обліку 

професійних захворювань за формою П-5. Ці карти зберігаються у відповідній 

установі (закладі) державної санітарно-епідеміологічної служби та в МОЗ протягом 

45 років.  

 

Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування 

До складу комісії з розслідування включаються: 

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа 

(спеціаліст), на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з 

питань охорони праці (голова цієї комісії), 

-  керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст, 

-  представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або 

уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий 

не є членом профспілки, 

-  інші особи (у разі потреби).  

Керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону праці на місці, де 

стався нещасний випадок, до складу комісії з розслідування не включається.  

У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до складу 

комісії з розслідування включається також представник відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду.  

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу 

комісії з розслідування включається також спеціаліст відповідної установи 

(закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби та відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду.  

Потерпілий або його довірена особа має право брати участь в розслідуванні 

нещасного випадку.  

У разі настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою 

самостійно, за умови добровільної сплати нею внесків на державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві розслідування організує 

відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду. Головою комісії з 

розслідування призначається представник відповідного робочого органу виконавчої 

дирекції Фонду, а до складу цієї комісії включається потерпілий або його довірена 

особа, спеціаліст з охорони праці відповідної місцевої держадміністрації або 

виконавчого органу місцевого самоврядування, представник профспілкової 

організації, членом якої є потерпілий.  

Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб:  

- обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до 

нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;  
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- визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам нормативно-правових 

актів про охорону праці;  

- з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, 

визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок з виробництвом;  

- визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про 

охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним 

випадкам;  

- скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у двох 

примірниках, а також акт за формою Н-1 (якщо нещасний випадок визнаний таким, 

що пов’язаний з виробництвом) або акт за формою НПВ (якщо нещасний випадок 

не пов’язаний з виробництвом) у шести примірниках і передати їх на затвердження 

роботодавцю;  

- у випадках виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь), крім 

акта за формою Н-1, складається також карта обліку професійного захворювання 

(отруєння) за формою П-5.  

Перелік обставин, за якими нещасний випадок визнається таким, що 

пов’язаний з виробництвом,  наведений в  Положенні  про «Порядок проведення 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  і 

аварій на виробництві» затвердженому наказом Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2011 р. № 1232. 

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку за формою Н-

5 (далі - акт розслідування нещасного випадку) додаються акт за формою Н-1 або 

НПВ, пояснення свідків, потерпілого, витяги з експлуатаційної документації, 

схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця 

(устаткування, машини, апаратура тощо), у разі необхідності також медичний 

висновок про наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи 

наркотичних речовин.  

Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або НПВ, 

беруться на облік і реєструються роботодавцем у спеціальному журналі.  

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 або НПВ 

протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за 

межами підприємства, - протягом доби після одержання необхідних матеріалів.  

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються:  

- потерпілому або його довіреній особі разом з актом розслідування 

нещасного випадку;  

- керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, де стався нещасний 

випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;  

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією 

акта розслідування нещасного випадку;  

- відповідному територіальному органу Держпраці;  

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;  

- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства або 

посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем покладено виконання функцій 

спеціаліста з питань охорони праці.  
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На вимогу потерпілого голова комісії з розслідування зобов'язаний 

ознайомити потерпілого або його довірену особу з матеріалами розслідування 

нещасного випадку.  

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого 

належить підприємство. У разі виявлення гострого професійного захворювання 

копія акта за формою Н-1 та карта обліку гострого професійного захворювання за 

формою П-5 надсилається також до відповідної установи державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-1 або НПВ разом 

з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років на 

підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий.  

По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті 

потерпілого роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, складає 

повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в десятиденний 

термін надсилає його організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за 

формою Н-1 або НПВ. Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов'язково 

додається до акта за формою Н-1 або НПВ і підлягає зберіганню разом з ним.  

Посадова особа Держпраці має право у разі необхідності із залученням 

представників відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду та 

профспілкової організації, членом якої є потерпілий, проводити розслідування 

нещасного випадку (надходження скарги, незгода з висновками розслідування 

обставин та причин нещасного випадку або його приховання тощо) і видавати 

обов'язкові для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9 щодо 

необхідності визнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом, складання 

або перегляду акта за формою Н-1 та взяття його на облік.  
 

Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку  

Спеціальне розслідування організовує роботодавець (якщо постраждав сам 

роботодавець, - орган, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі 

його відсутності - відповідна місцева держадміністрація або виконавчий орган 

місцевого самоврядування). Розслідування проводиться комісією із спеціального 

розслідування, яка призначається наказом керівника територіального органу 

Держпраці за погодженням з органами, представники яких входять до складу цієї 

комісії.  

До складу комісії із спеціального розслідування включаються: посадова особа 

Держпраці (голова комісії), представник відповідного робочого органу виконавчої 

дирекції ФССНВ, представники органу, до сфери управління якого належить 

підприємство, а у разі його відсутності - відповідної місцевої держадміністрації або 

виконавчого органу місцевого самоврядування, роботодавця, профспілкової 

організації, членом якої є потерпілий,  або уповноважений трудового колективу з 

питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі 

розслідування випадків виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь) 

також спеціаліст відповідної установи (закладу) державної санітарно-

епідеміологічної служби.  
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Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих 

наслідків аварії тощо) до складу комісії із спеціального розслідування можуть бути 

включені спеціалісти відповідного органу з питань захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров'я та інших 

органів.  

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого 

загинуло 2 - 4 особи, проводиться комісією, яка призначається наказом керівника 

Держпраці або його територіального органу, а випадку, під час якого загинуло 5 і 

більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією, яка може 

призначається наказом Держпраці, якщо з цього приводу не було прийнято 

спеціального рішення Кабінету Міністрів України.  

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не 

більше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути 

продовжений органом, який призначив розслідування.  

За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування за 

формою Н-5, а також оформляються інші матеріали, передбачені існуючим 

Положенням, у тому числі карта обліку професійного захворювання (отруєння) на 

кожного потерпілого за формою П-5, якщо нещасний випадок пов'язаний з гострим 

професійним захворюванням (отруєнням).  

Акт спеціального розслідування підписується головою і всіма членами комісії 

із спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта член комісії у 

письмовій формі викладає свою окрему думку.  

Акт за формою Н-1 або НПВ на кожного потерпілого складається відповідно 

до акта спеціального розслідування у двох примірниках, підписується головою та 

членами комісії із спеціального розслідування і затверджується роботодавцем 

протягом доби після одержання цих документів.  

Для встановлення причин нещасних випадків і розроблення заходів щодо 

запобігання подібним випадкам комісія із спеціального розслідування має право 

вимагати від роботодавця утворення експертної комісії із залученням до її роботи 

за рахунок підприємства експертів - спеціалістів науково-дослідних, проектно-

конструкторських та інших організацій, органів виконавчої влади та державного 

нагляду за охороною праці.  

Медичні заклади, судово-медична експертиза, органи прокуратури і 

внутрішніх справ та інші органи зобов'язані згідно із законодавством безоплатно 

надавати на запит посадових осіб Держпраці або ФССНВ, які є членами комісії із 

спеціального розслідування, відповідні матеріали та висновки щодо нещасного 

випадку.  

Під час розслідування роботодавець зобов'язаний:  

- зробити у разі необхідності фотознімки місця нещасного випадку, 

пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також надати технічну 

документацію та інші необхідні матеріали;  

- надати транспортні засоби, засоби зв'язку, службові приміщення для роботи 

комісії із спеціального розслідування, експертної комісії;  
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- організувати у разі розслідування випадків виявлення гострого 

професійного захворювання (отруєння) проведення медичного обстеження 

працівників відповідної дільниці підприємства;  

- забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і 

випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;  

- організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості 

матеріалів спеціального розслідування.  

Роботодавець, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані 

з діяльністю комісії із спеціального розслідування та залучених до її роботи 

спеціалістів. Роботодавець у п'ятиденний термін з моменту підписання акта 

спеціального розслідування нещасного випадку чи одержання припису посадової 

особи Держпраці щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути 

ці матеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходів щодо 

запобігання виникненню подібних випадків, а також притягнути до 

відповідальності працівників, які допустили порушення законодавства про охорону 

праці.  

Перший примірник матеріалів розслідування залишається на підприємстві. 

Потерпілому або членам його сім'ї, довіреній особі надсилається затверджений акт 

за формою Н-1 або НПВ разом з копією акта спеціального розслідування нещасного 

випадку.  
 

Розслідування та облік аварій  

Про аварію свідок повинен негайно повідомити безпосереднього керівника 

робіт або іншу посадову особу підприємства, які в свою чергу зобов'язані 

повідомити роботодавця.  

Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов'язані 

діяти згідно з існуючим планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій 

(ПЛАС), вжити першочергових заходів щодо рятування потерпілих і надання їм 

медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж 

небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей.  

На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-

правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

охорони праці повинні бути розроблені і затверджені роботодавцем:  

- план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі 

аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, 

прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх ліквідації, терміни 

виконання, а також сили і засоби, що для цього залучаються;  

- план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій  (надзвичайних ситуацій), у 

якому перелічуються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначаються 

дії посадових осіб і працівників підприємства під час їх виникнення, обов'язки 

працівників професійних аварійно-рятувальних служб або працівників інших 

підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Роботодавець або уповноважена ним особа зобов'язаний негайно повідомити 

про аварію територіальний орган Держпраці, орган, до сфери управління якого 

належить підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію або виконавчий 
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орган місцевого самоврядування, штаб цивільної оборони та з надзвичайних 

ситуацій, прокуратуру за місцем виникнення аварії і відповідний профспілковий 

орган, а в разі травмування або загибелі працівників також відповідний робочий 

орган виконавчої дирекції Фонду.  

Розслідування аварій з нещасними випадками проводиться згідно вимог 

Положення про розслідування нещасних випадків.  

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісіями з 

розслідування, що утворюються.  

Головою комісії призначається представник органу, до сфери управління 

якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади або представник 

Держпраці чи державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).  

У ході розслідування комісія з розслідування визначає характер аварії, 

з'ясовує обставини, що спричинили її, встановлює факти порушення вимог 

законодавства та нормативних актів з питань охорони праці, цивільної оборони, 

правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, встановлює осіб, 

що несуть відповідальність за виникнення аварії, намічає заходи щодо ліквідації її 

наслідків та запобігання подібним аваріям. 

Комісія з розслідування зобов'язана протягом десяти робочих днів 

розслідувати аварію і скласти акт за формою Н-5. Залежно від характеру аварії у 

разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи зазначений 

термін може бути продовжений органом, який призначив комісію.  

За результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ, яким 

відповідно до висновків комісії з розслідування затверджує заходи щодо 

запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності працівників за 

порушення законодавства про охорону праці.  

Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося 

нещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінів 

здійснення заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох років. 

 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин 

Роботодавець на підставі актів за формою Н-1 складає державну статистичну 

звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, і подає її в 

установленому порядку відповідним організаціям, а також несе відповідальність за 

її достовірність згідно із законодавством.  

Роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків за 

підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і здійснювати заходи щодо 

запобігання подібним випадкам.  

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, місцеві 

держадміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування зобов'язані 

аналізувати обставини і причини нещасних випадків за підсумками півріччя і року, 

доводити результати цього аналізу до відома підприємств, що належать до сфери їх 

управління, а також розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання подібним 

випадкам.  

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 6. 

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.6. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Суб’єкти 

та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Основні функції та повноваження 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків.  

      Література:  Л1.14; Л1.18; Л2.4-Л2.7; Л4.4 

 

  Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання 

Соціальне страхування – це  система прав і гарантій, спрямованих на 

матеріальну підтримку громадян, передусім тих, які працюють, і членів їхніх 

сімей у разі втрати ними з незалежних від них обставин (захворювання, нещасний 

випадок, безробіття, досягнення пенсійного віку тощо) заробітку, а також 

здійснення заходів, пов’язаних з охороною здоров’я застрахованих осіб. Соціальне 

страхування є важливим чинником соціального захисту населення. 

Згідно зі статтею 5 Закону «Про охорону праці» усі працівники підлягають 

загальнообов’язковому соціальному страхуванню від нещасного випадку і 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правову 

основу, економічний механізм та організаційну структуру такого страхування 

визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

До цього закону закладено сучасну систему соціального страхування від 

нещасних випадків і профзахворювань, яка полягає не просто у збиранні внесків з 

підприємств і виплаті компенсацій тим, хто одержав травму чи захворів, а 

передусім на недопущенні травматизму, прагненні поставити працівника «на 

ноги», а вже потім на виплаті допомоги. Ефективність такої системи доведено 

досвідом функціонування систем соціального страхування Німеччини, Великої 

Британії, США та інших розвинених країн. 

Завданнями страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (надалі  

скорочено – від «нещасного випадку») є:  

– профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників;  

– відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань;  

–  відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх 

сімей.  

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України (ФССНВ) – некомерційна самоврядна організація, що діє на 

підставі статуту, який затверджується її правлінням. Управління Фондом 
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базується на принципі трипартизму, тобто здійснюється на паритетній основі 

державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни (в 

окремих випадках – члени їх сімей), страхувальники та страховик.  

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування, 

тобто працівники.  

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані 

особи.  

Страховик – це Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України.  

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його 

здоров’я та працездатність.  

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди 

або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, 

які підлягають обов’язковому страхуванню, вважаються застрахованими 

незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов’язань щодо 

сплати страхових внесків.  

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне 

захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи 

психічну травму за обставин, з настанням яких виникає право застрахованої особи 

на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг. Перелік 

обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування 

громадян від нещасного випадку, та перелік професійних захворювань 

затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.  

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення 

медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт 

розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного 

захворювання (отруєння) за встановленими формами.  

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило 

нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від 

виконання зобов’язань перед потерпілим, а такого роду нещасний випадок або 

професійне захворювання також є страховим випадком.  

У разі настання страхового випадку Фонд зобов’язаний:  

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, завдану 

працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, 

виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні, страхові 

виплати;  

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’язаних з 

цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;  

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої 

невідкладної або швидкої допомоги потерпілому; 

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого;  

5) забезпечити потерпілому повний обсяг медичної допомоги; 

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та 

відновлення працездатності потерпілого;  
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7) забезпечити домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні 

домашнього господарства;  

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) або 

медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) проводити навчання та 

перекваліфікацію потерпілого, якщо потерпілий не може виконувати попередню 

роботу; працевлаштовувати осіб зі зниженою працездатністю;  

9) організовувати робочі місця для інвалідів;  

10) надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні 

соціально-побутових питань за їх рахунок або за рахунок Фонду;  

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;  

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.  

 

Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників 

або у разі їх смерті 

Каліцтво або ж інше ушкодження здоров’я (травма, хвороба) працівника 

призводить до втрати ним професійної працездатності, а відтак – до втрати 

заробітної плати та інших доходів, а отже він позбавляється  можливості для 

нормального існування і самого себе, і своїх утриманців. Тому Закон «Про 

охорону праці» передбачає, що в разі ушкодження здоров’я працівника йому 

повинно бути надано відповідне відшкодування, а в разі його смерті 

відшкодування надають членам сім’ї померлого. Відшкодування здійснює 

ФССНВ, який виплачує страхові виплати застрахованому чи особам, які мають на 

це право. За наявності факту завдання моральної шкоди потерпілому здійснюють 

страхову виплату за моральну шкоду.  

У разі травмування, профзахворювання або смерті працівника він і члени 

його сім’ї мають право на отримання однієї або кількох з наведених нижче 

страхових виплат: 

1) щомісячна страхова виплата;  

2) разова допомога;  

3) пенсія з інвалідності потерпілому;  

4) пенсія у зв’язку з втратою годувальника;  

5) виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на 

виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;  

6) для компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу.  

Щомісячна страхова виплата компенсує потерпілому та членам його сім’ї 

втрачений заробіток. Її розмір встановлюють відповідно до ступеня втрати 

професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до 

ушкодження здоров’я, і не може перевищувати його. Ступінь втрати 

працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю ФССНВ і 

визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до 

ушкодження здоров’я. 

У разі смерті потерпілого право на отримання щомісячних страхових виплат 

мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на 

день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина 
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померлого, яка народилася впродовж не більш як десятимісячного терміну після 

його смерті.  

У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це 

право, визначають із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням 

частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його 

утриманні, але не мали права на ці виплати.  

Разову страхову виплату сплачують у разі стійкої втрати професійної 

працездатності або смерті потерпілого. Суму цієї виплати визначають із 

розрахунку середньомісячного заробітку його за кожний відсоток втрати ним 

професійної працездатності.  

Якщо встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини 

роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим НПАОП, розмір разової 

допомоги може бути зменшено до 50 відсотків.  

У разі смерті потерпілого витрати на його поховання несе ФССНВ, а сім'ї 

померлого сплачують разову допомогу, розмір якої повинен бути не меншим за 

п’ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за річний 

заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також 

на його дитину, яка народилася впродовж не більш як десятимісячного терміну 

після смерті потерпілого.  

Виплата пенсії з інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві 

або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до 

законодавства про пенсійне забезпечення. Неповнолітнім, які народилися 

інвалідами внаслідок травмування або профзахворювання матері під час її 

вагітності, а також учням, студентам, аспірантам тощо, які стали інвалідами під 

час відповідних занять або робіт, ФССНВ здійснює щомісячні страхові виплати як 

інвалідам дитинства, а після досягнення ними 16 років – у розмірі 

середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання 

цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.  

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу – це витрати на 

придбання ліків, спеціальний медичний або постійний сторонній догляд, побутове 

обслуговування, додаткове харчування, оплату санаторно-курортних путівок 

інвалідам тощо. 

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовує Фонд незалежно від того, ким 

вони здійснюються. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів 

допомоги, оплата провадиться за кожним її видом.  

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на 

три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надають 

путівку для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання 

путівки її вартість компенсує ФССНВ. Потерпілому, який став інвалідом, 

компенсують також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка 

супроводжує потерпілого, Фонд компенсує витрати на проїзд і житло.  

За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних 

показань для отримання автомобіля Фонд компенсує вартість придбання 

автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також 

ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню автомобілем. 
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Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати й інші витрати.  

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим і 

членам їхніх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  до колективного чи 

трудового договору. 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди здійснюють у вигляді разової 

страхової виплати незалежно від інших видів страхових виплат. Суму страхової 

виплати за моральну шкоду визначають в судовому порядку і вона не може 

перевищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 

день виплати.  

Допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачують у розмірі 

100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). Перші п’ять днів 

тимчасової непрацездатності оплачує власник або уповноважений ним орган за 

рахунок коштів підприємства, установи, організації. 

За працівниками,  які  втратили  працездатність, зберігаються  місце  роботи 

(посада) та середня заробітна плата на весь період до  відновлення  працездатності  

або  до  встановлення стійкої  втрати  професійної  працездатності.  У разі 

неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його  

навчання,   перекваліфікація, працевлаштування  відповідно  до медичних 

рекомендацій. Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на  

виробництві  або  професійним  захворюванням  зараховується до стажу роботи 

для призначення пенсії за віком,  а  також  до  стажу роботи зі шкідливими 

умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових 

розмірах. 

Усі види соціальних послуг і виплат надаються застрахованому та особам, які 

перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, 

на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від 

нещасних випадків чи ні.  

Для профілактики нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним 

випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці.  

Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, 

незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування. 

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:  

– внесків роботодавців;  

– капіталізованих платежів, що надійшли у разі ліквідації страхувальників;  

– прибутку, отриманого від тимчасово вільних коштів Фонду;  

– коштів, отриманих від стягнення штрафів і пені;  

– добровільних внесків.  

Працівники не несуть жодних витрат на страхування від нещасного випадку.  

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюють у відсотках до сум 

фактичних витрат на оплату праці найманих працівників і визначають страховим 

тарифом, який диференціюють за групами галузей економіки (видами робіт) 

залежно від класу професійного ризику виробництва, а також знижкою до нього 

(за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан 

охорони праці) чи надбавкою (за високі рівні травматизму, професійної 
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захворюваності та неналежний стан охорони праці). Клас професійного ризику 

виробництва та розмір страхового тарифу встановлює Закон «Про страхові тарифи 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»). 

 
Тема 2.7. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінки 

умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. Гігієнічна класифікація 

умов праці. Вимоги щодо застосування засобів  індивідуального та колективного захисту. 

      Література:  Л1.6-Л1.8; Л1.11-Л1.14; Л2.4-Л2.7; Л2.14; Л3.48 

 

Основні поняття та визначення в сфері гігієни праці та виробничої 

санітарії 

Гігієна – це галузь медицини, яка вивчає вплив умов життя на здоров’я 

людини і розробляє заходи профілактики захворювань, забезпечення оптимальних 

умов існування, збереження здоров'я та продовження життя. 

Гігієна праці – це підгалузь загальної гігієни, яка вивчає вплив 

виробничого середовища на функціонування організму людини і його окремих 

систем. Організм людини формувався в умовах реального природного 

середовища. Основними чинниками цього середовища є мікроклімат, склад 

повітря, електромагнітний, радіаційний і акустичний фон, світловий клімат тощо. 

Санітарія – це сукупність практичних заходів, спрямованих на 

оздоровлення середовища, що оточує людину. 

Виробнича санітарія – це галузь санітарії, спрямована на впровадження 

комплексу санітарно-оздоровчих заходів щодо створення здорових і безпечних 

умов праці. 

Згідно з ДСТУ 2293-99 (п. 4.60) виробнича санітарія – це система 

організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання 

впливу на працівників шкідливих виробничих факторів. Сфера дії виробничої 

санітарії – запобігання професійній небезпеці (шкідливості) яка може призвести до 

професійних або професійно зумовлених захворювань, у тому числі і смертельних, 

під час дії в процесі роботи таких факторів, як випромінювання електромагнітних 

полів, іонізуючого випромінювання, шумів, вібрацій, хімічних речовин, зниженої 

чи підвищеної температури тощо. 

Згідно з діючим законодавством забезпечення санітарного благополуччя 

досягається такими основними заходами: 

1. пред’явленням відповідних гігієнічних вимог до проектування, забудови 

та експлуатації будівель, споруд, приміщень, територій, розробкою та 

впровадженням нових технологій і обладнання; 

2. державною санітарно-гігієнічною експертизою проектів, технологічних 

регламентів, інвестиційних програм і діючих об'єктів; 

3. включенням вимог безпеки щодо здоров’я та життя людини в державні 

стандарти та нормативно-технічну документацію всіх сфер діяльності 

суспільства; 

4. гігієнічною регламентацією та контролем (моніторингом) усіх шкідливих 
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і небезпечних факторів навколишнього та виробничого середовища; 

5. ліцензуванням видів діяльності, пов’язаних з потенційною небезпекою 

для здоров’я людей; 

6. контролем та аналізом стану здоров’я населення та працівників; 

7. профілактичними санітарно - лікувальними заходами; 

8. запровадженням санкцій до відповідальних осіб за порушення санітарно-

гігієнічних вимог. 

На сучасному етані розвитку гігієни праці як науки гігієністи під час 

вирішення питань охорони здоров’я працівників дотримаються так званого 

порогового принципу: до якогось критичного відхилення певного фактора 

виробничого середовища від природної фізіологічної норми для людини 

відхилення не спричиняє небажаних змін в організмі працівника і не матиме 

генетичних наслідків. Згідно із цим гігієністи за окремими факторами 

виробничого середовища встановлюють науково обґрунтовані граничні нормативи 

(гранично допустимі концентрації, рівні тощо), які в установленому порядку 

затверджують відповідні центральні органи державного управління. На основі цих 

нормативів здійснюється аудит гігієнічних умов праці на їх відповідність чинній 

нормативно-правової базі. 

Для комплексної оцінки умов праці – з урахуванням фізіологічних і 

гігієнічних умов – Київський інститут медицини праці розробив Гігієнічну 

класифікацію умов праці, затверджену наказом Міністра охорони здоров’я 

України засновану на принципі диференціації умов праці залежно від фактично 

діючих рівнів факторів виробничого середовища і трудового процесу порівняно із 

санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а також можливим 

впливом їх на стан здоров’я працівників. 

Відповідно до Гігієнічної класифікації клас умов праці визначають тим 

фактором виробничого середовища, напруженості або тяжкості праці, який має 

найбільше відхилення від нормативних вимог. 

Реальні умови праці мають виключати передумови для виникнення травм і 

професійних захворювань. Фактори, що зумовлюють умови праці, поділяють на 

чотири групи (див. табл.). 

Перша група – Санітарно-гігієнічні фактори. Вона включає показники, що 

характеризують виробниче середовище робочої зони. Вони залежать від 

особливостей виробничого обладнання і технологічних процесів, можуть бути 

оцінені кількісно і нормовані. 

 

Групи факторів, що зумовлюють умови праці 

 
Фактор Параметр, що характеризує основні властивості 

елемента, одиниця виміру 

1 2 

1.Санітарно-гігієнічні  

Загальні санітарні вимоги 

 

Відповідність об’єму і площі виробничих приміщень 

санітарним нормам, м3, м2 

Освітленість: 

 природна 

 штучна 

 

КПО, % 

Освітленість, лк 
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Шкідливі речовини у повітряному 

середовищі (пари, гази, аерозолі) 

 

Концентрація, мг/м3 

 

Мікроклімат: 

температура повітря 

відносна вологість повітря 

швидкість руху повітря 

 

 

Температура, °С 

Вологонасиченість, % 

Рухомість повітряного середовища, м/с 

Механічні коливання: 

вібрація 

шум 

 

ультразвук  

 

 

Коливальна швидкість, м/с, рівень звукового тиску, дБ, 

Рівень звуку дБА 

Середня геометрична частота октавних смуг, Гц 

Рівень звукового тиску, дБ 

Довжина хвилі, мкм 

Випромінювання: 

інфрачервоне, ультрафіолетове 

іонізуюче 

 

електромагнітне 

(хвилі радіочастот) 

 

 

Інтенсивність випромінювання, кал/см2, Вт/м2 

Активність радіоактивного розпаду, Бк, ліміт дози,     мЗв . рік-

1 

Довжина хвилі, км, м, дм, см, мм 

Частота коливань, Гц, кГц, МГц, ГГц 

Напруженість, В/м, А/м, інтенсивність, Вт/м2 

Атмосферний тиск 

 

Професійні інфекції та біологічні 

агенти: (бактерії, віруси, грибки, 

бруцельоз, лихоманка, туляремія, 

сибірка тощо) 

 

У робочій камері, атм 

Висота над рівнем моря, Па, мм рт. ст. 

Ступінь небезпечного впливу на організм людини, бали 

2. Психофізіологічні («трудові»)  

Фізичне навантаження Енерговитрати, ккал/год 

Вантажооборот за зміну, кгм 

Робоча поза 

 

Зручність під час виконання робіт, бали 

Нервово-психічне навантаження 

 

Інтелектуальне, бали 

Нервово-емоційне напруження, бали 

Напруження зору, категорія точності роботи 

Монотонність трудового процесу Рівень різноманітності й темп праці, бали 

Режим праці та відпочинку: 

змінний 

добовий 

тижневий 

річний 

 

 

Тривалість і розподіл перерв на відпочинок та обід, хв 

Робота в нічний час; тривалість робочих змін, год. 

Кількість вихідних днів, дні 

Тривалість відпустки, дні 

 

 

1 2 

Травмонебезпечність 

(вибухопожежонебезпека, сейсміч- 

на небезпека, небезпека травму- 

вання рухомими частинами машин й 

обладнання, що рухаються) 

Ступінь небезпеки, бали 

 

3. Естетичні 

Гармонійність у робочій зоні 

світлокольорової композиції, 

звукового середовища Ароматичність 

 

Естетичний рівень*, бали 
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*експертна оцінка 

**соціометрична оцінка 

 

Другу групу становлять психофізіологічні елементи, зумовлені самим 

процесом праці. З цієї групи лише частина факторів може бути оцінена кількісно. 

До третьої групи належать естетичні фактори, що характеризують 

сприйняття працівником навколишньої обстановки та її елементів; кількісно вони 

оцінені бути не можуть. 

Четверта група містить соціально-психологічні фактори, що 

характеризують психологічний клімат у трудовому колективі; кількісній оцінці 

також не підлягають. 

Отже, несприятливий вплив на людину санітарно-гігієнічних факторів 

спричинює відволікання внутрішніх ресурсів працівника від основного трудового 

процесу, несприятливо впливає на психофізіологічний стан людини, її 

працездатність і, як наслідок, відбивається на техніко-економічних показниках 

підприємства. 
 

Гігієнічна класифікація умов праці 

Для встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих  заходів 

використовується “Гігієнічна класифікація праці за  показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового  процесу”, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.2001 р. № 528. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 4 

класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні). 

1 клас – ОПТИМАЛЬНІ умови праці – такі умови, при яких зберігається не 

лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для інших 

факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких 

несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, 

прийнятих за безпечні для населення.  

2 клас – ДОПУСТИМІ умови праці – характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму 

відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної 

запахів повітряного середовища 

Гармонійність робочих поз і трудових 

рухів 

Ступінь ароматичності, бали 

 

Конструктивні рішення обладнання робочих 

місць, бали 

Траєкторія, ритм і варіантність трудових рухів, бали 

4. Соціально-психологічні **  

Спорідненість колективу 

 

Характер міжгрупових стосунків у 

колективі 

 

Рівень взаємозаміни в процесі праці, товариської 

взаємодопомоги, дисципліна праці, бали 

Рівень конфліктності, бали 
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зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх 

потомство в найближчому і віддаленому періодах.  

3 клас – ШКІДЛИВІ умови праці – характеризуються такими рівнями 

шкідливих виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.  

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та 

вираженості можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені:  

1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, 

викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань 

(останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві 

контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;  

2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі 

функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм 

професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що 

виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);  

3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім 

зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку професійних 

захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою 

професійної працездатності в період трудової діяльності);  

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до 

значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних 

захворювань (з втратою загальної працездатності);  

4 клас НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці – характеризуються 

такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу 

для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.  

Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величиною 

перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин; класом та 

ступенем шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин 

перевищення чинних нормативів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; за 

показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь шкідливості з 

врахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за інтегральним 

показником теплового навантаження середовища; за величиною перевищення 

граничнодопустимих рівнів  електромагнітних полів та випромінювань; за 

параметрами радіаційного фактору відповідно до Норм радіаційної безпеки; за 

показниками природного та штучного освітлення; за величиною недодержання 

необхідної кількості іонів повітря і показника їх полярності. 

Оцінка важкості трудового процесу здійснюється на підставі обліку 

фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і 
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переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, величини 

статичного навантаження, робочої пози, ступеню нахилу корпусу, переміщень в 

просторі. 

Оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на підставі обліку  

факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, сенсорні, 

емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи.  

Робота в умовах перевищення гігієнічних  нормативів (3 та 4 клас умов 

праці) може бути дозволена тільки при застосуванні засобів колективного та 

індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів 

(захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не 

дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для 

попередження аварійних ситуацій. Ця робота повинна виконуватись у відповідних 

засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах виконання робіт. 

Засоби  індивідуального та колективного захисту 

Засоби захисту працівників (індивідуальні та колективні) повинні 

забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, відповідати вимогам стандартів, технічної естетики та 

ергономіки.  

Відповідно  до  статті  8  Закону  України  "Про охорону праці" та статті 163 

Кодексу законів про працю України  на роботах зі шкідливими та небезпечними 

умовами праці працівникам видаються безоплатно за встановленими  нормами  

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Відповідне Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

затверджено наказом Державного Комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду за № 53 від 21.05.2008 р.  

Дане Положення встановлює порядок видачі та зберігання ЗІЗ і враховує  

основні   вимоги   Директиви   Ради Європейського Економічного   Співтовариства   

від   30   листопада 1989 року 89/656/ЄЕС "Про  мінімальні  вимоги  безпеки  і  

охорони здоров'я  при  використанні  працівниками  засобів індивідуального 

захисту на робочому місці".  

ЗІЗ  видаються  працівникам   тих   професій   і   посад,   що  застосовуються  

у  відповідних виробництвах,  цехах,  дільницях, а також під час виконання певних 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, що  пов'язані  

із  забрудненням,  або  тих,  що   здійснюються   в несприятливих     

метеорологічних    умовах,   та   передбачені   у нормативно-правових  актах  з 

охорони праці за нормами безоплатної видачі  працівникам  спеціального  одягу,  

спеціального  взуття та інших  засобів  індивідуального  захисту, які 

встановлюють для роботодавця обов'язковий мінімум безоплатної  видачі ЗІЗ з 

визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання. 

Вимоги щодо застосування засобів  індивідуального захисту 

 Роботодавець не повинен допускати до роботи  працівників без   засобів   

індивідуального   захисту,   встановлених  існуючими нормативно-правовими 

актами з  охорони  праці,  а  також  якщо  ЗІЗ  знаходяться  в забрудненому, 

несправному   стані   або  з  простроченими  строками  періодичних випробувань,   
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що   проводяться  відповідно  до  інструкцій  з  їх експлуатації згідно з існуючим 

Положенням.  

Роботодавець зобов'язаний  переконатися  у  використанні працівниками  ЗІЗ  

відповідно до інструкції з їх експлуатації та у відсутності в цих засобах будь-яких 

змін, що можуть призвести до зниження їх захисних властивостей. 

Працівники зобов'язані бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ, застосовувати 

їх за призначенням  згідно  з  інструкціями  з експлуатації.     Працівники 

обов'язані повідомляти роботодавця  про  будь-які недоліки стосовно 

використання ЗІЗ за призначенням.  

Роботодавець  повинен  регулярно  проводити  навчання та перевірку знань 

працівників щодо правил користування ЗІЗ згідно  з інструкціями   з   їх 

експлуатації  та  способів  їх  регулювання  (підгонки) за розміром, надягання, 

перевірки їх працездатності.  

Роботодавець  зобов'язаний  забезпечити  відповідно   до інструкції  з  

експлуатації періодичне випробовування та перевірку придатності   ЗІЗ   

(протигазів,  саморятівників,   респіраторів, запобіжних поясів, електрозахисних 

засобів, касок, тощо), а також  своєчасну  заміну  їх  деталей,  вузлів  або  інших  

частин (фільтрів,   скляних   деталей),   якщо   захисні  властивості ЗІЗ 

погіршились або якщо вони певний час не  використовувались.  Після перевірки  

на  ЗІЗ повинна бути нанесена відмітка (клеймо,  штамп) про термін наступного 

випробування.  

Догляд  та  обслуговування  ЗІЗ  на підприємстві повинні виконуватись 

підготовленим персоналом, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації чи 

спеціалізованою організацією. Інформацію щодо догляду  й  обслуговування  

надають   кожному   працівнику,   який використовує  ЗІЗ,  при  їх  видачі  та при 

проведенні періодичних інструктажів з питань охорони праці.  

Очищення     (хімочищення),    прання,    обезпилювання, дегазація,  

дезактивація,  дезінфекція,  знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна   їх   вузлів,   

перевіряння   експлуатаційних  і  захисних властивостей  ЗІЗ  повинні  

здійснюватись роботодавцем  за   свій рахунок   і   в   строки,   що  встановлені  в  

інструкціях  з  їх експлуатації,  з урахуванням виробничих умов.  При  цьому  

повинно бути  забезпечено  збереження  захисних  властивостей ЗІЗ.  Видача 

працівникам ЗІЗ після зазначених процедур у непридатному стані або з втратою 

захисних властивостей забороняється.  

Засоби індивідуального та колективного захисту, які придбаються для 

користування робітниками підприємства повинні мати наступні документи: 

- інструкцію з експлуатації, збереження, очищення, обслуговування та 

дезінфекції засобу захисту; 

- Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи; 

- Сертифікат перевірки типу; 

- Декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту; 

- На продукції повинно бути маркування відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.11.2011 року № 1599 «Про затвердження опису та 

правил застосування національного знака відповідності». 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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     Лекція 7. 

Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.11.  Електромагнітні поля та випромінювання.  

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних полів та випромінювань. 

Характеристики електромагнітних полів і випромінювань. Нормування електромагнітних полів.  

Література:  Л1.7; Л2.4-Л2.9; Л2.14; Л3.21-Л3.27; ; Л3.30; Л4.5-Л4.6. 

 

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та 

електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. 

Електромагнітні поля (ЕМП) – це  особлива  форма  організації  матерії.   

До найпотужніший штучних джерел ЕМП радіочастотного діапазону 

передусім  належать  телевізійні станції та станції радіомовлення, системи 

космічного й стільникового зв’язку, радіолокаційні та радіорелейні станції та ін.  

Інтенсивність радіовипромінювання таких штучних джерел безпосередньо 

залежить від потужності генераторів, частки енергії, переданої на 

випромінювання, а також від коефіцієнта спрямованої дії випромінювачів і 

відстані до випромінювачів. Інтенсивність антенних полів може змінюватися 

(залежно від перелічених чинників) від часток мікроватт до декількох ват на 

квадратний сантиметр, від сотень мікровольт до сотень вольт на метр. На 

інтенсивність радіовипромінювань штучних джерел значною мірою впливають  і 

так звані паразитні випромінювання апаратури, які визначаються  якістю їх 

екранування. Характерною рисою штучних джерел радіовипромінювання, на 

відміну від природного, є висока когерентність – частотна і фазова стабільність, 

що означає також високу концентрацію енергії на дуже вузьких ділянках спектра 

(наприклад, це десятки герц для телеграфної, одиниці та десятки кілогерц для 

радіотелефонної та радіолокаційної апаратури тощо).  

Джерелами електростатичного поля та постійного магнітного поля є 

різноманітне виробниче та технологічне обладнання, в тому числі електромережі 

та електродвигуни постійного струму, магнітні пристрої та матеріали, 

відеотермінали електронно-обчислювальних машин на електронно-променевих 

трубках  та ін.  Джерелами електромагнітних полів промислової частоти є будь-яке 

електрообладнання та лінії електропередач, особливо високовольтні ЛЕП.  

 

Основні характеристики ЕМП. 
Напруженість електричного поля (Е). Одиницею вимірювання 

напруженості електричного поля  (точніше, абсолютного значення  вектора Е) є 

вольт на метр [В/м]. 

Напруженість магнітного поля (Н). Одиницею вимірювання напруженості 

магнітного поля  (точніше, абсолютного значення  вектора Н) є ампер на метр 

[А/м]. 

Вектор Умова-Пойтінга ( П ): 

                      

П = ½∙ Е ∙Н  
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Вектор Умова-Пойтінга характеризує величину та напрямок енергії, яку 

переносить електромагнітна хвиля. Вектори Е , Н і П  утворюють праву трійку 

векторів (рис. 7.1). 

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

   а)       б) 

Рис.7.1. Просторове зображення векторів ЕМП: а – взаємна орієнтація 

векторів  Е , Н і П ; б – електромагнітна хвиля з правою електричною 

поляризацією 

 

Потік вектора Умова-Пойтінга, що проходить через одиницю поверхні, 

перпендикулярної вектору П , за одиницю часу, називається густиною потоку 

енергії (ГПЕ). ГПЕ вимірюють у ватах на метр квадратний [Вт/м2]. Основними 

похідними одиницями є: [мВт/см2], [мкВт/см2] . 
 

Дія електромагнітних полів на людину 

Варіанти впливу ЕМП на біоекосистеми, включаючи людину, дуже 

різноманітні. Наприклад, це може бути  безперервне і переривчасте опромінення 

ЕМП, загальне і місцеве, комбіноване від декількох джерел та взаємодіюче з 

іншими несприятливими факторами виробничого середовища і т.  ін.  

Механізми взаємодії ЕМП із живими організмами теж дуже різноманітні і 

протікають вони на всіх рівнях: молекулярному, клітинному,  на рівні організму 

людини та популяційному рівні. При цьому розрізняють термічну (теплову) дію 

ЕМП на організм людини  та морфологічні й функціональні зміни людського 

організму під дією ЕМП. 

Існування в організмі людини областей із різною діелектричною проникністю 

(радіоконтрастних областей) призводить до можливості виникнення резонансів 

(стоячих хвиль великої амплітуди)  і, у кінцевому рахунку, до локальних нагрівань 

(мікронагрівів). При опроміненнях ЕМП може мати місце як негативний, так і 

позитивний градіент зміни температури від поверхні у середину тіла людини. 

Якщо механізм терморегуляції тіла не спроможний шляхом розсіювання 

надлишкового тепла попереджати перегрівання тіла, то виникає так званий 

тепловий ефект впливу ЕМП. Підвищення температури тіла людини на 1°С і вище 

неприпустимо, так як це негативно впливає на загальний функціональний стан 
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організму людини в цілому. Нижче у таблиці приведені мінімальні граничні 

інтенсивності ЕМП різних частот, що викликають тепловий ефект. 

 

Таблиця 7.1. Мінімальні граничні інтенсивності ЕМП, що викликають 

тепловий ефект у тканинах живих організмів.  

 Частота (довжина хвилі)  Гранична інтенсивність 

 500 кГц 

14,83 МГц 

300-3000 МГц (дециметрові 

хвилі) 

3 ГГц (10-сантиметрові хвилі) 

10 ГГц (3-сантиметрові хвилі) 

30-300 ГГц (міліметрові 

хвилі) 

 160 А/м, 8000 В/м, 17 Вт/см2 

2500 В/м, 1,7 Вт/см2 

40 мВт/см2, 380 В/м 

10 мВт/см2, 190 B/м 

5-10 мВт/см2, I35-I90 В/м 

7 мВт/см2, 170 В/м 

 

Через знижений відвід тепла від деяких органів, наприклад очі та тканини 

сім'яників, такі органи є найбільш уразливими для опромінення ЕМП. 

Також слід враховувати, що глибина проникнення ЕМП углиб тканин 

залежить від резистивних і діелектричних властивостей тканин і від частоти (табл. 

7.2). 

Таблиця 7.2. Глибина проникнення ЕМП у різні тканини в частках довжин хвиль 

Тканина 
Довжина хвилі , см 

300 150 75 30 10 3 1,25 0,86 

Головний мозок 

Кришталик ока 

Скловидне тіло 

Жир 

М’язи 

Шкіра 

0,012 

0,026 

0,007 

0,068 

0,011 

0,012 

0,028 

0,03 

0,011 

0,083

0,015 

0,018 

0,028 

0,056

0,019 

0,12 

0,025 

0,029 

0,064 

0,098 

0,042 

0,21 

0,05 

0,056 

0,048 

0,05 

0,054 

0,24 

- 

0,066 

0,053 

0,057 

0,063

0,37 

0,1 

0,063 

0,059 

0,055 

0,036 

0,27 

- 

0,058 

0,043 

0,043 

0,036 

- 

- 

- 

 

Крім найпростіших фізико-хімічних механізмів впливу ЕМП, не менший 

вплив на організм людини у цілому мають ефекти, що засновані на біофізичних і 

фізіологічних механізмах дії ЕМП, що сумарно виявляються в так званих 

специфічних або інформаційних ефектах. Це - кумуляційний, стимуляційний, 

сенсибілізаційний і дезадаптаціонний ефекти. 

Кумуляція - накопичення сумарного ефекту при впливі тривалого або 

переривчастого опромінення ЕМП.  

Сенсибілізація полягає у підвищенні чутливості організму щодо опромінення 

його ЕМП після попереднього слабкого опромінення. 

Стимуляція - поліпшення під впливом ЕМП загального стану організму або 

чутливості окремих його органів. Наприклад, при нетеплових інтенсивностях 

може спостерігатися стимулююча дія мікрохвиль на окремих частотах.  

Дезадаптуюча дія ЕМП – це зниження пристосовуваності організму при 

його опроміненні ЕМП до інших видів впливу негативних та шкідливих 

виробничих факторів, зокрема  шуму, рентгенівського випромінювання, теплового 
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впливу, тощо. Таким чином,  ЕМП при відповідних умовах  може мати навіть 

стресову дію. 

На біологічні реакції людини мають вплив наступні  параметри ЕМП : 

 інтенсивність; 

 частота випромінювання; 

 тривалість опромінення; 

 модуляція сигналу; 

 сукупність частот випромінювання; 

 періодичність дії. 

Сполучення перерахованих вище параметрів в різних комбінаціях може 

давати істотно розрізнені наслідки щодо реакції  біологічного об'єкта,  який 

піддається опроміненню ЕМП. 

При тривалій дії ЕМП функціональні зміни в організмі людини можуть 

проявлятися у вигляді головного болю, порушення сну, підвищеного стомлення, 

дратівливості, пітливості, випадіння волосся, болю у ділянці серця, зниження 

статевої потенції і т. ін. 

Слід мати на увазі, що біофізичні та фізіологічні механізми дії ЕМП  в умовах 

тривалого багаторічного впливу мають тенденцію накопичуватися в організмі 

людини. У результаті можливий розвиток віддалених наслідків, включаючи 

незворотні процеси у діяльності центральної нервової та серцево-судинної систем, 

рак крові (лейкози), пухлини мозку, гормональні захворювання, гіпотонія, 

брадикардія, захворювання печінки, тощо.  

Кількісно ризик дії електромагнітного поля на людину може оцінюватися 

величиною поглинутої її тілом електромагнітної енергії в одиницю часу (W, Вт), 

або питомої енергії, що поглинається  в одиницю часу на одиницю маси тіла, W , 

Вт/кг. Так, наприклад, для оцінки ризику дії електромагнітного поля від 

радіотелефонів та телефонів стільникового та супутникового зв’язку визначають 

потужність ЕМП, що поглинається на один кілограм мозку - параметр SAR 

(Specific Absorbing Rate).  
 

Нормування, контроль та вимірювання електромагнітних полів 

  Нормування ЕМП здійснюється згідно: ГОСТ  12.1.006-84 „ССБТ. 

Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля”; ДСНіП №239-96 „Державні санітарні норми 

і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”; 

ДСНіП №476-2002 (ДСН 3.3.6.096-2002) „Державні санітарні норми та правила 

під час роботи з джерелами електромагнітних полів”; ГОСТ 12.1.002-84 ”ССБТ. 

Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности 

и требования к проведению контроля на рабочих местах”; ГОСТ 12.1.045-84 

„ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля»; СН №1757-77 „Санітарно-гігієнічні норми 

допустимої напруженості електростатичного поля”; СН № 3206-85 „Санітарно-

гігієнічні норми гранично допустимих рівнів магнітних полів частотою 50 Гц”; . 

Відповідно до цих  документів: 

 постійні електричні та магнітні поля, а також змінні ЕМП 
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частотою 50 Гц (промислової частоти) нормуються по інтенсивності 

(напруженості електричного Е та магнітного Н  полів); одиницею 

напруженості електричного поля  є вольт на метр (В/м), а магнітного 

поля - ампер на метр (А/м); 

 електромагнітні поля радіочастотного діапазону з частотами 1 

кГц - 300 МГц нормуються по  інтенсивності (напруженості електричної Е 

та магнітної Н  складової) й по енергетичним навантаженням 

електричних і магнітних полів з урахуванням часу впливу (ЕНЕ;ЕНН); 

одиницею напруженості електричного поля  є В/м, магнітного поля  - 

А/м, енергетичне навантаження  - добуток квадрата напруженості ЕМП 

на час його впливу, яке має розмірність (В/м)2
• год - для  електричного 

поля та (А/м)2
• год  -  для магнітного поля;   

 електромагнітні поля радіочастотного діапазону з частотами 300 

МГц - 300 ГГц нормуються по інтенсивності (густині потоку енергії - ГПЕ) 

та енергетичному навантаженні густини потоку енергії (ЕНГПЕ); одиницею 

виміру ГПЕ є Вт/м2 (можливі одиниці мВт/см2, мкВт/см2). Енергетичне 

навантаження - добуток ГПЕ падаючого випромінювання на час його 

впливу протягом робочої зміни в годинах (год) і виражається в Вт • год/м2 

(мВт • год/см2, мкВт • год/см2); у випадку імпульсно модульованих 

випромінювань нормованим параметром, що характеризує інтенсивність 

впливу ЕМП, є середнє значення ГПЕ.  

Електростатичні поля. Гранично допустимий рівень (ГДР) 

електростатичного поля (Егд [кВ/м])  залежить від часу дії цього фактора на 

організм людини протягом робочого дня: 

                                     Егд=60/√t                                                        

де: Егд (кВ/м) -  гранично допустиме значення напруженості  електричного 

поля в контрольованій зоні; 

t (год) - час дії електростатичного поля на організм людини. 

Нормування електростатичних полів на робочих місцях з відео дисплейними 

терміналами електронно-обчислювальних машин здійснюється відповідно до 

вимог ДНАОП 0.00-1.31-99  та ДСанПіН 3.3.2-007-98. Згідно з цими 

нормативними документами поверхневий електростатичний потенціал ВДТ не 

повинен перевищувати 500 В, а  напруженість електростатичного  поля на 

робочих місцях з ВДТ не повинна перевищувати 20 кВ/м. 

Постійні магнітні поля. Гранично допустимий рівень (ГДР) постійного 

магнітного поля (Нгд, кА/м) протягом робочого дня не повинен перевищувати 8 

кА/м.  

Для магнітних полів, що створюються випрямленим трифазним струмом, 

гранично допустимий рівень визначається за формулою: 

 

Нгд= (ЕННгд/Т)1/2                                           

 

де: Нгд (кА/м) -  гранично допустиме значення напруженості магнітного поля; 
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ЕННгд (кА2
•год/м2) - гранично допустиме значення енергетичного 

навантаження протягом  робочого дня, яке  дорівнює 144 кА2
• год/м2;   

Т (год) - час дії  магнітного поля, що створюється випрямленим трифазним 

струмом. 

ЕМП промислової частоти. Згідно існуючих норм гранично допустимий 

рівень (ГДР) ЕМП промислової частоти (50 Гц) визначається  гранично 

допустимими значеннями напруженості його електричної та магнітної складових, 

тобто електричного та магнітного полів, і це значення залежить від часу дії цього 

фактора на організм людини протягом робочого дня.  

Перебування в електричному полі промислової частоти напруженістю до 5 

кВ/м включно допускається протягом 8-часового робочого дня. 

При рівнях напруженості електричного поля промислової частоти від 5 до 20 

кВ/м включно припустимий час перебування в ньому  визначається за формулою: 

    Тпр= 

E

50
 - 2,                                                        

де: Тпр (год) - припустимий час перебування в електричному полі промислової 

частоти при заданому рівні напруженості електричного поля (Е) в контрольованій 

зоні; 

Е (кВ/м) - напруженість електричного поля промислової частоти в 

контрольованій зоні. 

При напруженості електричного поля промислової частоти від 20 до 25 кВ/м 

час перебування персоналу в контрольованій зоні не повинен  перевищувати 10 

хвилин. 

Перебування в електричному полі промислової частоти напруженістю 

понад 25 кВ/м без застосування засобів захисту забороняється. 

Гігієнічні норми щодо гранично допустимих значень напруженості 

електричного поля на робочих місцях  персоналу, що за умовами роботи 

систематично (протягом кожного робочого дня) знаходиться в зоні дії 

електричного поля промислової частоти,  наведені  у таблиці 7.3. 

 

Табл. 7.3. Гранично допустима напруженість електричного поля промислової 

частоти і припустимий час опромінення (ГОСТ 12.1.002-84) 

Напруженість електричного поля 

промислової частоти, кВ/м 

 Припустимий час перебування 

людини в електричному полі 

промислової частоти протягом однієї 

доби, хв. 

 Менше 5 

 Від 5 до 10 

 Понад 10 до 15 

 Понад 15 до 20 

 Понад 20 до 25 

 Без обмеження 

Не більше 180 

 Не більше 90 

 Не більше 30 

 Не більше 10 

 

Зазначені норми повинні виконуватися при додатковій умові: інший час доби 

людина повинна знаходитися в місцях, де напруженість електричного поля не 
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перевищує 5 кВ/м, а також виключена можливість впливу на організм людини 

електричних розрядів. 

При необхідності визначення гранично допустимої напруженості 

електричного поля промислової частоти при заданому часі перебування в 

контрольованій зоні може бути використана формула: 

                                                     Егд= 
2T

50


,                                                      

де: Егд (кВ/м) - припустиме значення напруженості електричного поля 

промислової частоти протягом робочого дня; 

Т (год) - регламентований час роботи в ЕМП промислової частоти. 

Розрахунок по цій формулі допускається робити при часі роботи від 0,5 

до 8 год. 

При перебуванні персоналу протягом робочого дня в зонах із різною 

напруженістю електричного поля промислової частоти загальний приведений  час 

роботи  обчислюють за формулою: 

   Текв= 8 ,...















nE

nE

2E

2E

1E

1E

T

t

T

t

T

t
                                

де: Текв(год) – приведений час, еквівалентний по біологічному ефекту  

перебуванню в електричному полі промислової частоти  нижньої границі 

нормованої напруженості; 

tЕ1, tЕ2…tEn(год) - час перебування в контрольованих зонах з напруженістю 

електричного поля промислової частоти  Е1, Е2 ...Еn; 

ТЕ1,ТЕ2…ТEn(год) - припустимий час перебування в електричному полі 

промислової частоти  для відповідних контрольованих зон. 

 Кількість контрольованих зон визначається перепадом рівнів напруженості 

електричного поля промислової частоти на робочому місці. Розходження в рівнях 

напруженості електричного поля у контрольованих зонах повинно бути не менше 

1 кВ/м. 

Для магнітного поля промислової частоти гранично допустимі рівні його  

напруженості при постійному впливі не  повинні перевищувати 1,4 кА/м  

протягом робочого дня (8 год). 

Час перебування людини в магнітному полі промислової частоти 

напруженістю понад 1,4 кА/м регламентується відповідно до табл.7.4. 

При локальному впливі магнітного поля промислової частоти на кисті рук 

його гранично допустимий рівень  визначається за формулою: 

 

                                    Нгд лок = Нгд общ ·5 ,                                            

 

де: Нгд лок (A/м) – гранично допустимий рівень змінного магнітного поля 

частотою 50 Гц при локальному впливі (кисті рук); 

Нгд общ (A/м) - гранично допустимий рівень змінного магнітного поля частотою 

50 Гц при загальному впливі (табл. 7.4). 
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Таблиця 7.4. Припустимий час перебування людини в магнітному полі 

промислової частоти напруженістю понад 1,4 кА/м  
Час перебування персоналу,  

год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Напруженість магнітного поля, кА/м 6,0 4,9 4,0 3,2 2,5 2,0 1,6 1,4 

Магнітна індукція,  

мТл 

7,5 6,13 5,0 4,0 3,13 2,5 2,0 1,75 

 

ЕМП радіочастотного діапазону. Згідно існуючих норм гранично 

допустимий рівень (ГДР) ЕМП у діапазоні частот 1 кГц - 300 МГц  визначається  

гранично допустимими значеннями напруженостей його електричної та магнітної 

складових, тобто електричного та магнітного полів, і це значення залежить від 

часу дії цього фактора на організм людини протягом робочого дня та гранично 

допустимого енергетичного навантаження і визначається за формулами:  

 

                            Егд  =( ЕНЕгд /Т)1/2,  Нгд =( ЕННгд /Т)1/2                                        

 

де: Егд(В/м)  і Нгд(А/м)  – гранично допустимі значення напруженості 

електричного і магнітного полів; 

Т (год) - час впливу ЕМП; 

ЕНЕгд ((В/м)2
• год) і ЕННгд ((А/м)2

• год) – гранично допустиме  енергетичне 

навантаження протягом  робочого дня відповідно для електричної та магнітної 

складових ЕМП . 

     Максимально гранично допустимі значення Егд мах, Нгд мах та гранично 

допустимі значення  ЕНЕгд , ЕННгд   наведені в таблиці 7.5. 
 

Таблиця 7.5 Максимально гранично допустимі значення Егд мах, Нгд  мах та гранично 

допустимі значення  ЕНЕгд , ЕННгд для ЕМП радіочастотного діапазону 
 Параметри і  

одиниці виміру 
Діапазон частот 

1-10  кГц 10-60 кГц 0,06-3 МГц 3-30 МГц 30 - 300 МГц 

Егд мах, В/м 1000 700 500 300 80 

ЕНЕгд, (В/м)2 • год 120000 40000 20000 7000 800 

Нгд мах, А/м 75 57 50 - 3,0* 

ЕННад, (А/м)2 • год 675 390 200 - 0,72* 

 * Примітка: гранично допустимий рівень енергетичного навантаження 

магнітного поля поширюється на діапазон частот 30-50 Мгц.  

Гранично допустимі рівні напруженості електричної (Егд) та магнітної  (Нгд) 

складових імпульсних електромагнітних полів (ІЕМП) у спектральному діапазоні 

частот до 1000 МГц на робочих місцях персоналу також визначаються виходячи з 

гранично допустимого енергетичного навантаження (ЕНЕгд , ЕННгд) і часу впливу 

за формулами: Егд  = ( ЕНЕгд /Т)1/2,  Нгд = ( ЕННгд /Т)1/2. При цьому максимально 

гранично допустимі значення Егд мах, Нгд мах та гранично допустимі значення  ЕНЕгд , 

ЕННгд    необхідно визначати за  даними   табл. 7.6. 
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Таблиця 7.6. Максимально гранично допустимі значення Егд мах, Нгд  мах  та 

гранично допустимі значення  ЕНЕгд , ЕННгд  для імпульсних ЕМП радіочастотного 

діапазону (спектральний діапазон до 1000 МГц). 
 

Параметр 

 

Діапазон частот 

0- 5 

 Гц 

5-50 

 Гц 

0,05-1 

 кГц 

1-10 

 кГц 

10-60 

кГц 

0,06-3  

МГц 

3-30 

 МГц 

30-300 

МГц 

0,3-1  

ГГц 

Егд мах, В/м 60000 35000 3500 1000 300 200 150 100 80 

ЕНгд, (В/м)2
• год 3,2109 2,0108 1,6106 120000 7200 3200 1800 800 500 

Нгд мах, А/м 30000 10000 850 100 85 70 - - - 

ЕНГД, (А/м)2 • год 1,4108 1,6107 70000 1300 900 400 - - - 

 

Згідно існуючих норм гранично допустимий рівень  ЕМП радіочастотного 

діапазону на частотах 300 МГц - 300 ГГц визначається гранично допустимим 

значенням густини потоку енергії ЕМП і це значення залежить від часу дії цього 

фактора на організм людини протягом робочого дня та гранично допустимого 

енергетичного навантаження і визначається за формулою:  
 

                             ГПЕгд=К∙ЕНГПЕгд/Т, ,                                         

 

де: ГПЕгд (Вт/м2, мВт/см2, мкВт/см2) - гранично допустима величина густини 

потоку енергії; 

ЕНГПЕгд- гранично допустима   величина  енергетичного  навантаження, яка 

згідно норм  складає 2 Вт • год/м2 (200 мкВт • год/см2); 

К - коефіцієнт послаблення біологічної ефективності, який  дорівнює: 

1 - для усіх випадків впливу, крім опромінень від обертових і скануючих 

антен; 

10 - для випадків опромінення від обертових і скануючих антен з частотою не 

більш 1 Гц і шпаруватістю не менш 50; 

Т - час перебування в зоні опромінення за робочу зміну, год. 

 В усіх  випадках  максимальне  значення  ГПЕгд  не повинне  перевищувати 10 

Вт/м2 (1 мВт/см2). 

Значення гранично допустимих рівнів густини потоку енергії (ГПЕгд) в 

залежності від тривалості дії ЕМП радіочастотного діапазону приведені в табл.7.7. 
 

Таблиця 7.7. Гранично допустимі рівні густини потоку енергії (ГПЕгд) в 

залежності від тривалості дії ЕМП радіочастотного діапазону 
 

Час опромінення 

персоналу, год. 

8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 0,20 

ГПЕгд, мкВт/см2 25 29 33 40 50 67 100 200 400 800 1000 

 

Порядок контролю та вимірювання ЕМП регламентується ГОСТ 12.1.006-

84, згідно з яким контроль та вимірювання інтенсивності ЕМП потрібно 
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проводити періодично, не рідше ніж один раз на рік в порядку поточного 

санітарно-гігієнічного нагляду, а також в наступних випадках: 

 при прийомі в експлуатацію нових установок, випромінюючих 

електромагнітну енергію; 

 при внесенні змін в конструкцію діючих установок, 

випромінюючих електромагнітну енергію; 

 при зміні конструкцій засобів захисту від впливу ЕМП; 

 при внесенні змін в схему підключення випромінюючих 

елементів і режимів роботи установок, випромінюючих електромагнітну 

енергію; 

 при організації нових робочих місць; 

 після проведення ремонтних робіт на установках, 

випромінюючих електромагнітну енергію. 

Вимірювання необхідно виконувати при найбільшій потужності джерела 

ЕМП. У випадках, коли джерело має декілька робочих режимів, вимірювання 

необхідно проводити в кожному режимі. 

Вимірювання ЕМП від обертових і скануючих антен повинні проводитися 

при зупиненій антені, орієнтованій на робочі місця і місця можливого 

знаходження персоналу. 

Результати вимірювань потрібно фіксувати в спеціальному журналі або в 

протоколі, в якому повинні міститися: 

 дата проведення вимірювань; 

 найменування, тип і порядковий номер установки по системі 

нумерації підприємства-виготовлювача; 

 рік випуску; 

 потужність, частота; 

 режим роботи установки; 

 джерело ЕМП; 

 місце вимірювання; 

 висота точки вимірювання від підлоги або поверхні землі; 

 результати вимірювань; 

 напруженість електричної складової, В/м; 

 напруженість магнітної складової, А/м; 

 ГПЕ ЕМП, Вт/м2 (мкВт/см2); 

 вимірювальні прилади, що використовуються; 

 висновки. 

Протокол повинен бути підписаний керівником дільниці (цеху, відділення), 

представником служби техніки безпеки, особою, призначеним адміністрацією 

підприємства для проведення вимірювань. 

Санітарно-гігієнічний контроль та вимірювання рівнів ЕМП на робочих 

місцях працюючих проводяться атестованими атестаційною комісією 

Міністерства охорони здоров'я України санітарними лабораторіями підприємств, 

організацій, а також установами і закладами системи державної санітарно-

епідеміологічної  служби України. 
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Якщо на робочому місці працюючого можливе опромінення ЕМП одразу від 

декількох одночасно працюючих установок, сумарна інтенсивність опромінення 

визначається в такий спосіб: 

- при робочих частотах < 300 МГц проводяться виміри напруженості ЕМП на 

робочому місці від кожного джерела окремо при відключених інших джерелах.  

Сумарна інтенсивність опромінення в кожній вимірювальній точці при 

застосуванні n-джерел, що працюють у однакових частотних діапазонах для яких 

встановлені однакові ГДР, розраховують за формулами: 

 

 Е = E E En1
2

2
2 2  ... ,                                 

   Н = H H Hn1
2

2
2 2  ... ,                               

- в діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц  вимірюється ГПЕ, яка створюється в 

даній точці кожним із n-джерел окремо, а отримані результати додаються один до 

одного згідно з формулою: 

                              ГПЕ =  ГПЕ1 + ГПЕ2 +...+ГПЕn.                            

   

У випадках, коли в робочому приміщені застосовується одразу декілька 

джерел ЕМП, що  працюють у різних частотних діапазонах для яких встановлені 

різні ГДР, необхідно обов’язкове виконання наступної вимоги: 

 

Е1
2/ГДР1

2+Е2
2/ГДР2

2+......Еn
2/ГДРn

2+ Н1
2/ГДР1

2+ Н2
2/ГДР2

2+......+ Нn
2/ГДРn

2+ 

ГПЕ1/ГДР1+ ГПЕ2/ГДР2+...... ГПЕn/ГДРn ≤ 1,                                                                

 

де: Е и Н – виміряне значення напруженості електричної та  магнітної 

складових ЕМП; 

ГПЕ - виміряне значення густини потоку енергії ЕМП; 

ГДР - гранично допустимі рівні ЕМП для відповідних частотних діапазонів. 

У випадку змінної дії ЕМП одночасно від двох або декількох обертових 

або скануючих антен  обрахування сумарного значення ГПЕ на робочому 

місці за вище приведеною формулою не проводиться в зв'язку з дуже малою 

імовірністю одночасного опромінення даної точки діаграмами двох або 

декількох антен. Опромінення персоналу в цих випадках визначається 

сумарним енергетичним навантаженням за формулою:  

                      ЕН = ЕНГПЕ1 + ЕНГПЕ2 + ... + ЕНГПЕn ,                          

 

де: ЕНГПЕ1, ЕНГПЕ2 ... ЕНГПЕn - енергетичні навантаження від кожної антени. 

 

Якщо інтенсивність діючих на персонал ЕМП  у діапазоні  частот 300 

МГц - 300 ГГц за робочий день змінюється, енергетичне навантаження на 

організм працюючих визначається сумою енергетичних навантажень за окремі 

періоди часу, при цьому сумарне енергетичне навантаження  не повинно 

перевищувати нормативне значення. 
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У випадку, якщо має місце послідовне або одночасне опромінення персоналу 

в безперервному і змінному (від обертових і скануючих антен) режимах роботи 

обладнання, то сумарне енергетичне навантаження в цьому випадку розраховують 

за формулою: 

                            ЕНΣ = ЕНГПЕб + 0,1*ЕНГПЕзо ,                                          

де: ЕНΣ - сумарне енергетичне навантаження; 

      ЕНГПЕб - енергетичне навантаження від джерела безперервного 

опромінення; 

ЕНГПЕзо- енергетичне навантаження від джерела змінного опромінення. 

 

Гранично допустимий рівень сумарного енергетичного навантаження не 

повинен перевищувати  2 Вт• год/м2 (200 мкВт • год/см2). 

Апаратура, що використовується для контролю та вимірювання ГДР ЕМП, 

повинна мати посвідчення про державну атестацію, нормативно-методичне 

забезпечення і дозвіл Міністерства охорони здоров'я для використання і 

проведення відповідних досліджень. 

Результати санітарно-гігієнічних досліджень повинні відповідати вимогам 

ГОСТ 8.207 „Прямі виміри з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки 

результатів спостережень”, п.1.3, і оформлятися протоколом за формою ( 421/0), 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.07.2000 № 

160 „Про затвердження форм облікової статистичної документації, що 

використовується в санітарно-епідеміологічних закладах” або протоколом 

проведення досліджень електромагнітного поля за формою (333/0) - додаток 18 до 

„Положення про проведення органами, установами та закладами державної 

санепідемслужби Міністерства охорони здоров’я України атестації санітарних 

лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних 

досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації 

робочих місць за умовами праці” України затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 21.04.99 № 91, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07.10.99  за № 686/3979. 

На першу вимогу вся документація щодо результатів вимірів рівнів ЕМП на 

робочих місцях повинна бути пред'явлена органам і установам, що здійснюють 

державний санітарний контроль. 

 
 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 8. 

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.11.  Електромагнітні поля та випромінювання (продовження).  

Особливості нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. 

Методи  розрахунку рівнів електромагнітних полів на робочих місцях. Прилади та методи 

контролю. Захист від електромагнітних полів та випромінювань.  

       Література:  Л1.7; Л2.4-Л2.9; Л2.14; Л3.21-Л3.27; ; Л3.30; Л4.5-Л4.6 

 

Особливості нормування ЕМП радіочастотного діапазону для населення. 

 Для населення ГДР ЕМП  радіочастотного діапазону та промислової частоти 

нормуються відповідно до вимог ДСНіП №239-96 „Державні санітарні норми і 

правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”. 

Гранично допустимі рівні ЕМП (Eгд, В/м) для населення (крім телебачення) 

представлені в таблиці 7.8. 
 

Таблиця 7.8. Гранично допустимі рівні електромагнітних полів для населення (крім 

телебачення, згідно з ДСНіП №239-96) 
Діапазон частот Діапазон довжин хвиль ГДР(ЕГДР) 

30 ...300 кГц 10...1 км 25 В/м 

0,3 ...3 МГц 1...0,1 км 15 В/м 

3 ... 30 МГц 100...10м 3lg ., В/м* 

30 ... 300 МГц 10...1 м ЗВ/м 

*Примітка:λ (м)- довжина хвилі.  

 

Гранично допустимі рівні ЕМП (Eгд, В/м) які створюються телевізійними 

радіостанціями в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою: 

Eгд = 21f -0,37
;                          

де: f (МГц ) - несуча частота телевізійного каналу. 

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів для населення в діапазоні  

частот >300 МГц (ГПЕгд ) не повинні перевищувати 2,5 мкВт/см2. 

У населеній місцевості гранично допустимі рівні ЕМП промислової частоти 

(Eгд, В/м)  не повинні перевищувати 5 кВ/м, а всередині житлових будинків - 0,5 

кВ/м. 

Також згідно вимог ДСНіП №239 встановлюються захисні санітарні зони 

поблизу ліній електропередач (ЛЕП) в залежності від їx робочих напруг: 20 м для 

ЛЕП з напругою 330 кВ, 30 м для ЛЕП з напругою 500 кВ та 55 м для ЛЕП з 

напругою 1150 кВ. 

 

Існуючі  методи розрахунків інтенсивності електромагнітних полів на 

робочих місцях.  

Найкращим методом, що дозволяє гарантовано оцінити рівні інтенсивності 

ЕМП на робочих місцях все ще залишається метод  вимірювання. В той же час, 

для попередньої оцінки рівнів інтенсивності ЕМП, допускається використовувати 

і розрахункові методи. 
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Інтенсивність ЕМП у довільній точці спостереження залежить від цілого ряду 

чинників: від параметрів випромінювача (потужності випромінювання, довжини 

хвилі, відстані, діаграми спрямованості випромінювача), від ступеня впливу 

середовища поширення ЕМП, а також від розподілу поля поблизу точки 

спостереження, тобто від місцевих предметів. Зручніше усього розділити ці 

чинники на дві групи: перша - залежить від параметрів випромінювача і визначає 

інтенсивність ЕМП у точці вільного простору, що співпадає геометрично з точкою 

спостереження; друга - від умов поширення на трасі і розподілу поблизу землі, 

вона враховується за допомогою поправочних коефіцієнтів до інтенсивності ЕМП 

у вільному просторі. 

Такі методи розрахунку рівня ЕМП, як апертурний та струмовий,  дозволяють 

з достатньою точністю оцінити його рівень на робочих місцях, якщо точно задані 

вихідні дані.  Проте створити на їхній основі прості інженерні методики 

практично неможливо через наступні недоліки цих методів: 

 значної кількості вихідних даних, необхідних для розрахунку; 

 складністю математичного апарата; 

 високі вимоги, щодо точності заданих вихідних даних. 

На практиці більше використовуються спрощені методи розрахунку, що 

дозволяють приблизно розраховувати інтенсивність ЕМП на робочих місцях. 

Методика розрахунку інтенсивності опромінювання залежить від типу 

випромінювача та від того, в якій зоні випромінювача (ближній, проміжній, 

дальній) знаходиться робоче місце.  

Спочатку визначають межі зон випромінювача. 

Для ізотропних випромінювачів: ближня зона (зона індукції) випромінювача  

знаходиться від нього на відстані  





2
.. збr ;  

дальня зона знаходиться від випромінювача на відстані 




..здr  (на практиці приймається ..çär ). 

Для параболічних  круглих спрямованих випромінюючих антен  

4

2

..

D
r зб  ; 



2

..

D
r зд  , 

де: D - максимальний розмір (діаметр) розкриву антени.  

Для  інших типів спрямованих випромінюючих антен  

4

21
..

LL
r зб  ;


21

..

LL
r зд  , 

де:  L1  і L2 - максимальні розміри розкриву антени.  

 

 Далі визначають, в якій зоні знаходиться робоче місце, і для даної зони 

розраховується напруженість електричного (Е, В/м) та магнітного (Н, А/м) полів 

або густина потоку енергії (ГПЕ, Вт/м2)  в залежності від частотного діапазону 

роботи випромінювача. 
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Якщо визначається інтенсивність ЕМП у діапазоні f < 300 МГц, у якому 

нормуються напруженості Е и Н, то без урахування спотворення поля поблизу 

розрахункової точки від сторонніх предметів: 

-  напруженості Е и Н для ближньої  зони лінійного ізотропного 

випромінювача можуть бути визначені за формулами 

 

Ебл =I*l/(2 3r  );                       

 

Нбл = I*l/(4 r2);                       

 

де: I - сила струму в провіднику (антені), А;  

l- довжина провідника (антени), м; 

 ω- кругова частота поля, (ω = 2 f);  

  - діелектрична проникність середовища, Ф/м; 

r- відстань від джерела випромінювання до робочого місця, м;  

-  напруженості Е и Н для дальньої  зони  ізотропного або спрямованого 

випромінювача можуть бути визначені за формулами: 

Ед = PG30 /r                       

Нд = 30/PG /(4 r )                       

де: Р - потужність випромінювання; Вт;   

G  - коефіцієнт підсилення антени (для ізотропного випромінювача G=1); 

r- відстань від джерела випромінювання до робочого місця, м. 

Якщо визначається інтенсивність ЕМП у діапазоні f > 300 МГц, у який 

нормується ГПЕ, то для ізотропних та направлених випромінювачів, без 

урахування спотворення поля поблизу розрахункової точки від сторонніх 

предметів і впливу землі, можуть бути використані наступні  формули: 

 для ближньої зони - (спрямований випромінювач) 

ГПЕ6л = ЗРсер /S;                       

       для зони Френеля (проміжної зони) – (спрямований випромінювач)  
ГПЕпр. =3Рсер/S(rбл/r

2);                       

для дальньої зони - (спрямований  або  ізотропний випромінювач) 

ГПЕд = Рсер G /(4 r2Lz);                       

де: Рсер - середня потужність випромінювання, Вт; 

Р сер =P імп  /Т; 

P імп  - потужність випромінювання в імпульсі, Вт; 

τ - тривалість імпульса с; 

Т - період повторення імпульсів, с; 

S - площа випромінювання антени, м2; 

r - відстань від джерела випромінювання до робочого місця, м;  

G  - коефіцієнт підсилення антени ( для ізотропних випромінювачів G=1); 

Lz  -  затухання (послаблення) ЕМП на шляху його розповсюдження. 
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Реальне середовище, у котрому можливо опромінення людей ЕМП, завжди 

відмінно від вільного повітряного простору і в першу чергу тим, що на деяких 

кінцевих відстанях від випромінюючої антени знаходяться: земля, виробничі 

будинки, різноманітне устаткування, прилади і самі люди. Всі вони мають 

електродинамічні властивості, що відмінні від властивостей повітряного 

середовища, і таким чином суттєво впливають на поширення  електромагнітних 

хвиль у цьому середовищи,  відбиваючи, преломляючи і поглинаючи їх. 

Для того щоб врахувати вплив землі на поширення  електромагнітних хвиль 

над нею, у відповідності з теорією розповсюдження  електромагнітних хвиль, 

вводиться коефіцієнт  F, що враховує зміну поля в точці прийому за рахунок 

складання прямого та відбитого електромагнітного поля: 

            ГПЕ . 
4

2

2
F

Lr

GP

z







                        

Коефіцієнт  F у загальному випадку є складною періодичною функцією 

багатьох змінних і використовувати його для інженерних розрахунків у 

загальному виді  досить важко. Проте для найбільш поширених на практиці 

окремих випадків, у разі виконання відповідних умов, формула для знаходження 

коефіцієнта  F  значно спрощується. 

I. При дифузійному відбитті від негладкої поверхні землі (при великій висоті 

нерівностей, зокрема  трав’яного покрову), відбиття безпосередньо в напрямку на 

точку спостереження, особливо при вертикальній поляризації хвилі, невелике і 

умови поширення наближаються до умов у вільному просторі (F=1).  

II. При відбитті від гладкої, рівної поверхні землі, коли виконується критерій 

Релея 





sin8
h - висота нерівностей поверхні землі,  - кут між падаючим 

променем і поверхнею землі,  існують 4 різні формули для визначення ГПЕ з 

урахуванням впливу землі: 

 

1) для великих  і 
λ

hh
r cа4
  (де ha . - висота антени над поверхнею землі, hс - 

висота розрахункової точки спостереження,  - довжина хвилі, r - відстань) у 

точках максимумів функції F : 

ГПЕд 
2

2
)(1

4
R

r

GP








,                                              

де: R=f(;) - коефіцієнт відбиття радіохвиль від землі. 

2) для   3 і 
λ

hh
r са4
  в точках максимумів функції F  

                      ГПЕд 2r

GP







;                                            

3) для малих  і 
λ

hh
r

λ

hh саса 184
  

            ГПЕд 
2ñà2

2
)

2
(sin

r

hh

r

GP





 


 ;                                                     

4) для малих  і 
λ

hh
r са18
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            ГПЕд .)
2

( 2

2

са

r

hh
GP


                                

Приведені вище формули дозволяють робити розрахунок інтенсивності ЕМП 

у заданій точці вільного простору з урахуванням впливу землі з задовільною 

точністю. 

Спроби  розрахунку інтенсивності ЕМП з урахуванням впливу довільно 

розташованих поблизу розрахункової точки сторонніх предметів 

(радиоконтрастних середовищ), а також розрахунку інтенсивності ЕМП з 

урахуванням паразитного випромінювання поки що не призвели до задовільних 

результатів.  

Найкращим методом оцінки інтенсивності ЕМП в цих випадках все ще 

залишається метод  вимірювання. 
 

Заходи та засоби захисту від дії електромагнітних полів 

Захист персоналу від впливу ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, 

інженерно-технічних заходів, а також використанням засобів індивідуального захисту. 

До організаційних заходів відносяться: вибір раціональних режимів роботи  

установок, обмеження місця і часу перебування персоналу в зоні опромінення і т. ін. 

Інженерно-технічні заходи включають раціональне розміщення устаткування, 

використання засобів, що обмежують проникнення електромагнітної енергії на 

робочі місця персоналу (поглинаючі матеріали, екранування і т. ін). 

До основних заходів щодо захисту від ЕМП відносяться: захист часом, захист 

відстанню, екранування джерел випромінювання, зменшення потужності 

випромінювання в самому джерелі випромінювання, виділення зон 

випромінювання, екранування робочих місць, застосування засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Захист часом передбачає обмеження часу перебування людини в робочій 

зоні і застосовується лише тоді, коли немає можливості знизити інтенсивність 

випромінювання до допустимих значень. Припустимий час перебування в робочій 

зоні при наявності ЕМП визначається за допомогою вище наведених формул.  

Захист відстанню застосовується лише у тому випадку, коли нема іншої 

можливості послабити дію ЕМП іншими заходами, в тому числі і захистом часом. 

У цьому випадку збільшують відстані між випромінювачем ЕМП і персоналом. 

Припустима відстань до джерела ЕМП, що забезпечує гранично допустимі 

значення інтенсивності випромінювання, визначається за допомогою вище 

наведених формул  і обов’язково перевіряється експериментальними 

вимірюваннями рівнів ЕМП на робочих місцях. 

Зменшення потужності випромінювання у самому джерелі випро-

мінювання може бути реалізовано наступними заходами. 

В системах зв’язку, це, в першу чергу, підвищення чутливості приймальних 

пристроїв, застосування завадостійких видів кодування і модуляції сигналу в 

передавально-приймальних системах,  застосування близьких до оптимальних 

алгоритмів обробки сигналів та вибір діапазону частот, в якому мінімальні 

зовнішні завади. Все це дозволяє знижувати випромінювану потужність 
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передавачів і одночасно отримувати необхідну завадостійкість та дальність роботи 

систем зв’язку. 

При юстіровці антен і знятті їхніх діаграм спрямованості можлива заміна 

основного (потужного) генератора передавача допоміжним (малопотужним), 

потужність якого визначається із співвідношення 

       

      Рвипр.доп   
G

Lr ç


24 
∙ ГПЕнорм,                               

 

де:  ГПЕнорм - нормативне значення ГПЕ для роботи протягом 

визначенного часу; 

r - відстань від джерела випромінювання до робочого місця, м;  

G  - коефіцієнт підсилення антени ( для ізотропних випромінювачів G=1); 

Lз   -  затухання (послаблення) ЕМП на шляху його розповсюдження. 

Цей метод застосовується, наприклад, ,  при необхідності проведення 

антенних вимірювань поблизу антен. Для зменшення опромінення персоналу ЕМП 

при випробуваннях скануючих антенних систем із круговим режимом огляду їх 

переводять у режим секторного сканування. 

Також можлива заміна антен їх узгодженими еквівалентами, які повністю 

поглинають енергію, що генерується передавачем. Еквіваленти антен 

представляють собою відрізки коаксиальних або хвилеводних ліній частково 

заповнених поглинаючими матеріалами, які відбивають лише незначну частку 

енергії. При їх застосуванні енергія, що генерується передавачем, поглинається в 

заповнювачі і перетворюється на теплову. Заповнювачами можуть бути: графіт, 

чистий або в суміші з цементом, піском, гумою; пластмаси; порошкове залізо в 

бакеліті, кераміка , вода і т.ін. 

Таким чином, зменшення потужності випромінювання у самому джерелі випро-

мінювання, як правило, досягається за рахунок застосування спеціальних 

пристроїв: поглиначів  потужності, еквівалентів антен, а також атенюаторів, 

спрямованих відгалуджувачів, подільників потужності, хвилеводних 

послаблювачів, бронзових прокладок між фланцями хвилеводів, дросельних 

фланців і т. ін. 

Поглиначі потужності та еквіваленти антен випускаються промисловістю на 

поглинання ЕМП потужністю 5, 10, 30, 50, 100, 250 Вт у діапазоні довжин хвиль 3.1...3.5 

та 6... 1000 см. Атенюатори дозволяють послабити ЕМВ в межах від 0 до 120 дБ 

потужністю 0.1, 1.5, 10, 50, 100 Вт у діапазони довжин хвиль 0.4...0.6; 0.8...300 см. 

Спрямовані відгалуджувачі дають послаблення потужності випромінювання на 20...60 дБ. 

Фланцеві з'єднання є джерелом побічних випромінювань. Застосування бронзових 

прокладок між фланцями підвищує послаблення паразитних випромінювань від 40 до 

60 дБ, а застосування дросельних фланців - до 70...80 дБ. 

Виділення небезпечних зон випромінювання. Для кожної установки, що 

випромінює ЕМП вище гранично допустимих значень, повинні виділятися зони, у 

яких інтенсивність випромінювання є небезпечною для людини. Границі  таких 

зон, де інтенсивність ЕМП може перевищувати гранично допустимі рівні,  

визначають експериментально для кожного конкретного випадку розміщення 
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установки чи апаратури під час їх роботи на максимальну потужність 

випромінювання. Крім того, у відповідності з ГОСТ 12.4.026-76 небезпечні зони 

випромінювання із інтенсивністю ЕМП більше гранично допустимих рівнів 

огороджуються і встановлюються попереджуючі знаки з написом: „Не заходити, 

небезпечно!”. Також, в разі необхідності, ці зони можна додатково позначати по 

границях широкими червоними лініями на підлозі приміщення чи територій, а 

також застосовувати попереджувальну сигналізацію відповідно до ГОСТ 12.1.006-

84.  

Для зменшення опромінення персоналу ЕМП відповідно до вимог ДСНіП №476-

2002 зони випромінювання ЕМП розташованих поруч установок не повинні 

перекриватися або ці установки повинні працювати на випромінювання у різний 

час.  

Екранування джерел випромінювання застосовують для зниження 

інтенсивності ЕМП на робочих місцях. Необхідно підкреслити, що захист 

екрануванням важається основним та найбільш ефективним методом  захисту. 

Екрани поділяють на відбиваючі і поглинаючі. Безумовно, що такий розподіл є 

досить умовний, тому що будь-який екран у більшій або меншій мірі і відбиває і 

поглинає падаючу на нього електромагнітну хвилю. Потужність падаючої на 

екран електромагнітної хвилі (ГПЕпад) поділяється на потужність відбитої від 

екрана хвилі (ГПЕвід), потужність хвилі поглиненої у товщі екрана (ГПЕпогл) і 

потужність хвилі, що пройшла крізь екран ГПЕпр (рис.7.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Ослаблення ГПЕ екраном 
 

 

У залежності від того, яка частка падаючої потужності ЕМП переважає, 

відбита або поглинута, екран відносять до типу відбиваючих або поглинаючих. 

Для оцінки екрануючих властивостей екранів використовуються наступні 

характеристики. 

Втрати на поглинання - це втрати частини потужності падаючої хвилі в 

товщі матеріалу за рахунок вихрових струмів ( А -absorption). 

 Втрати на відбиття - це втрати частини потужності падаючої хвилі за 

рахунок часткового відбиття від поверхні екрану (R - reflection). 

ГПЕпог 

Екран 

ГПЕпр 

ГПЕпад 

ГПЕвід 
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Загальні екранні втрати ( екранне послаблення ЕМП - L) - це втрати 

потужності падаючої хвилі (ГПЕпад) в екрані за рахунок як поглинання, так і 

відбиття: 






























 e

п

M

M

п
e thk

Z

Z
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де: jk   - коефіцієнт вихрових струменів, 

e  - товщина екрану. 

           Zп - хвильовий опір повітря; 

                    Zм - хвильовий опір матеріалу екрану. 

 

Поглинання ЕМП в екрані збільшується із зростанням частоти поля, товщини, 

магнітної проникності і провідності матеріалу екрану, а відбиття в основному 

визначається невідповідністю хвильових характеристик повітря і матеріалу 

екрану. Саме тому відбиваючі екрани, як правило, і виготовляються з металів, так 

як вони мають хвильові опори, що істотно відрізняються від хвильового опору 

повітря. 

За конструктивним виконанням відбиваючі екрани поділяються на суцільні та 

сітчасті. 

Суцільні екрани виготовляються з листів міді, алюмінію та деяких марок сталі. 

З метою підвищення провідності екрану і, отже, наскрізного згасання, екрани з 

боку випромінювача покривають шаром срібла. Місце встановлення і форма 

екрану визначаються взаємним розташуванням випромінюючих елементів (антен) 

і робочих місць та орієнтацією їх діаграм спрямованості. 

Для одержання необхідного значення екранного послаблення ЕМП  (L), 

товщина суцільного плоского екрану δе (при нормальному падінні 

електромагнітної хвилі на екран  без врахування дифракції електромагнітної хвилі 

на краях екрану) визначається за формулою: 

                



f

LL
e

4,15

2
74,8

 .                      

де: f (Гц ) - частота ЕМП; 

     ( Гн/м ) - магнітна проникність матеріалу екрана; 

      (См/м ) - питома провідність матеріалу екрана. 

 

Товщина екрану e , яка необхідна для забезпечення екранного послаблення 

ГПЕ ЕМП до гранично допустимих значень (ГПЕгд), при використанні антени з 

коефіцієнтом спрямованої дії G, яка випромінює потужність Рвипр  на частоті f і 

знаходиться на відстані r від суцільного екрану з параметрами  і    (рис. 7.2), 

визначається за формулою: 

                       



fr

G
e








2

31017,5
∙( Рвипр /ГПЕгд)         

Світлові, оглядові і вентиляційні вікна та отвори в суцільних  замкнутих 

екранах, а також інші технологічні отвори, наприклад, для введення в простір, що 



 9 

екранується, електричних кабелів і проводів чи для виносу органів дистанційного 

керування, можуть істотно зменшити екранне послаблення (L). Ступінь цього 

зменшення залежить від числа отворів і від співвідношення між їхніми розмірами і 

довжиною хвилі ЕМП. Для того щоб у цьому випадку екранне згасання 

зменшувалося лише в допустимих межах, отвори в суцільних екранах 

закриваються сітчастими екранами або в них встановлюються відрізки 

позамежових хвилеводів (рис. 7.3). 

 

ГПЕгд 
 

 

 

робочі місця 

 

 

Випромінювач ЕМП 

с параметрами: 

Рвипр, G, f 

Суцільний экран з 

параметрами: е 

  
Рис. 7.2. Визначення товщини  суцільного відбиваючого екрану e    

 
 

a

в

)a )á )â
 

Рис. 7.3. Додаткове екранування технологічних отворів у суцільних 

екранах: а - сітчастим екраном; б - позамежовим хвилеводом простої 

конструкції; в - позамежовим хвилеводом стільникової конструкції 
 

У позамежових хвилеводах ЕМП з довжиною хвилі > кр  швидко згасає 

вздовж хвилеводу. Критична довжина хвилі для прямокутного хвилеводу кр =2a 

, де a - розмір більшої сторони поперечного перерізу хвилеводу; для круглого 

хвилеводу - кр =3,413R , де R - радіус хвилеводу. Додаткове послаблення (Lдод) 

інтенсивності ЕМП позамежовими хвилеводами стільникової конструкції можна 

обчислити за наступними формулами: 

- квадратні хвилеводи 

1
lg20 nLдод  ,                 

- прямокутні хвилеводи 
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2lg20 nLдод  ,                

 

де n1 і n2 - числа, які показують  скільки разів довга сторона поперечного 

перерізу одного стільника хвилеводу укладається відповідно на стороні 

квадратного та на широкій стороні прямокутного хвилеводів. 

Сітчасті екрани, які мають набагато гірші екрануючі властивості, ніж 

суцільні, обов’язково повинні відповідати наступній вимозі: відношення кроку 

сітки до довжини хвилі повинно задовольняти нерівності d/<0,5. 

Поглинаючи екрани. У ряді випадків відбиття від екранів є небажаним і навіть 

неприпустимим, так як відбита електромагнітна хвиля може створювати небажані 

завади для радіоелектронної апаратури та збільшувати інтенсивність опромінення 

персоналу на робочих місцях. Зниження інтенсивності відбитої хвилі може бути 

досягнуто шляхом покриття відбиваючих предметів матеріалами, які володіють 

незначною відбиваючою і великою поглинаючою здатністю. Для забезпечення 

таких співвідношень втрат на поглинання (А) и втрат на відбиття (R) поглинаючий 

матеріал повинен задовольняти наступним вимогам: 

 мати найбільш плавний перехід між хвильовими опорами повітря і 

поглинаючого матеріалу, це WповWпог.м.: 

Oм
пов

пов

мпогл

мпогл 377
.

. 






  ; 

 мати високе значення коефіцієнта поглинання „k”. 

 

У природі немає речовин, які би відповідали цим вимогам. Всі 

радіопоглинаючи матеріали створені штучно. Оскільки найбільше поглинання 

мають провідники, у матеріал-основу (каучук, поролон, полістирол і т. ін.) 

вводяться провідні добавки - активоване вугілля, сажа, порошок карбонільного 

заліза і т. ін. Концентрація провідної добавки в матеріалі і визначає його 

поглинаючі можливості. Для виконання першої вимоги Wпов Wпог.м., яка 

забезпечує мінімальну інтенсивність відбитої хвилі, використовують різні шляхи. 

Наприклад, поглинаючому матеріалу надається форма, яка збільшує його 

активну поверхню, що звернута до джерела випромінювання (активна поверхня 

покривається пірамідами або конусами). При цьому падаюча електромагнітна 

хвиля багаторазово відбивається від цієї поверхні. Саме за рахунок наявності цих 

багатьох послідовних падінь електромагнітної хвилі на поглинаючу поверхню, 

загальна поглинута електромагнітна енергія (ЕМЕ)  виявляється значно більше, 

ніж при однократному падінні хвилі на гладку рівну поверхню того ж 

поглинаючого матеріалу (рис. 7.4). 

Можливе виконання поглинаючого матеріалу багатошаровим, при цьому 

перший прошарок має Wпог.ш.1Wпов, а в наступних прошарках концентрація 

поглинаючих вкраплень поступово збільшується, тобто зростає їх  і , а отже, і 

коефіцієнт поглинання „k”. Цим забезпечується повільність зростання  

поглинаючих властивостей по товщині матеріалу і мінімум інтенсивності відбитої 
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хвилі (рис. 7.5). Поглинаючи матеріали, які виготовлені за цим способом, є 

широкосмуговими. 
 

ЕМЕпад. ЕМЕпог.

ЕМЕвід.

ЕМЕпад.

ЕМЕвід.

 
Рис. 7.4. Збільшення числа відбиттів від матеріалу із складною активною 

поверхнею. 
 

 

      

           1     2     3     4     5     6

>>>>

>>>>1

ЕМЕпад.

 

 

 
Рис. 7.5. Багатошарова структура поглинаючого матеріалу. 

 

Ще один метод створення радіопоглинаючих матеріалів – це використання 

принципу чвертьхвильового узгодження. Поглинаючий екран із чвертьхвильовим 

покриттям представляє собою сітчастий або суцільний металевий екран, на який 

наклеюється діелектричне поглинаюче покриття, товщиною в 1/4 довжини хвилі 

ЕМП (рис. 7.6). 
 

ЕМЕпад. 
 

ЕМЕпог.1 

ЕМЕвід.1 
 

       ЕМЕвід.2   ЕМЕпог.2               

 

ЕМЕвід.4                                             ЕМЕвід. 3 
                                                                                       Металева 

                ЕМЕвід.         Поглинач            основа      

                        

         
 

 
Рис. 7.6. Будова поглинаючого екрану на основі чвертьхвильового 

узгодження. 
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При опроміненні такого екрану ЕМП з боку чвертьхвильового покриття 

радіохвиля частково відіб'ється від межі поділу середовищ „повітря – поглинач” 

(ЕМЕвід.1), частково пройде усередину поглинача і в деякій ступені поглинеться в 

ньому (ЕМЕпог. 1), відіб’ється від металевої основи (ЕМЕвід.2), знову частково 

поглинеться  (ЕМЕпог.2), досягне межі поділу середовищ „поглинач – повітря”, 

частково відіб’ється в напрямку поглинача (ЕМЕвід.3) і частково вийде в повітря 

(ЕМЕвід.4). Так як товщина поглинаючого покриття дорівнює /4, то різниця ходу 

хвилі, яка була відбита від межі поділу середовищ «повітря - поглинач» (ЕМЕвід.1), 

і хвилі, яка була  відбита від металевої основи і потім вийшла із поглинача 

(ЕМЕвід.4), складе /2, а це означає, що ці хвилі інтерферують у протифазі. 

Відповідним добором коефіцієнта відбиття ЕМЕ від межі поділу середовищ 

«повітря - поглинач» і коефіцієнта поглинання поглинача домагаються рівності 

інтенсивностей електромагнітних хвиль, що интерферують. При цьому 

інтенсивність результуючої відбитої хвилі (ЕМЕвід.) буде близька до нуля. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) слід користуватися у тих випадках, 

коли застосування інших способів запобігання впливу ЕМВ неможливе. В якості 

ЗІЗ застосовують радіозахисний одяг та окуляри. У якості матеріалу для 

радіозахисного одягу застосовується спеціальна радіотехнічна тканина, що 

побудована за принципом сітчастого екрану і представляє собою бавовняну 

тканину з мікродротом. В структурі такої тканини тонкий мідний дріт скручений з 

бавовняними нитками, які захищають його від зовнішніх впливів і одночасно є 

ізоляцією. Послаблення ЕМП поля цією тканиною в діапазоні частот 600-10000 

МГц складає  від 40 до 20 дБ. 

Із захисної бавовняної тканини з мікродротом виготовляються такі засоби 

індивідуального захисту, як радіозахистний капюшон (шолом), радіозахистний 

халат, радіозахистний комбінезон і т. ін. На середніх частотах НВЧ діапазону такі 

індивідуальні засоби захисту забезпечують загальне послаблення 25-30 дБ, на 

крайніх частотах НВЧ діапазону їхні захисні властивості дещо знижуються. 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 9. 

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.14. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування підприємств,  виробничих і 

допоміжних приміщень,  організації робочих місць. 

Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства. Класи шкідливості 

підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони промислових об’єктів та зони 

обмеженої забудови. Вимоги охорони праці до планування виробничих і допоміжних 

приміщень, організації робочих місць. 

      Література:Л1.7-Л1.8; Л1.12; Л2.4-Л2.6; Л2.11; Л3.26- Л3.27; Л3.37; Л4.5-Л4.6 

Тема 2.15. Атестація робочих місць за умовами праці. Паспортизація виробництв. 

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Порядок 

проведення атестації робочих місць за умовами праці. Паспортизація виробництв. Карта умов 

праці. 

      Література:  Л1.14; Л2.4-Л2.6; Л2.11; Л3.26; Л3.48; Л4.5-Л4.6 

 

 

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до  планування промислових 

підприємств та виробничих приміщень. 

Розміщення території підприємства. Згідно вимог СН 245-71 (“Санитарные 

нормы проэктирования промышленных предприятий”) та ДСН 173-96 (“Державні 

санітарні правила планування та забудови населених пунктів”) промислові 

підприємства розміщують на території населених пунктів у спеціально виділених 

промислових районах або за межами населених пунктів на деякій відстані від них 

(в залежності від викиду шкідливих речовин).  

Планування території підприємств. Генеральні плани промислових 

підприємств розробляються у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог та 

вимог безпеки праці і пожежної безпеки.  При цьому враховуються такі чинники 

як природне провітрювання та освітлення. Площадка промислового підприємства 

повинна мати відносно рівну поверхню і нахил до 0,002% для стоку поверхневих 

вод. 

За функціональним призначенням площадка підприємства розділяється на 

зони: перед заводську (за межами огорожі чи умовної межі підприємства), 

виробничу, підсобну і складську. 

Забудова промислової площадки може бути суцільною або окремо 

розміщеними будівлями, одно - або багатоповерховими. Забороняється суцільна 

забудова із замкненим  внутрішнім двором, бо в цьому випадку погіршується 

провітрювання та натуральне освітлення будівель. 

Санітарні розриви між будівлями, що освітлюються через віконні прорізи, 

приймаються не менше найбільшої висоти до верху карнизу будівель, що 

розміщені напроти. 

Виробничі та складські приміщення можуть мати будь-яку форму та розміри, 

зумовлені виробничими вимогами, але, виходячи з санітарно-гігієнічних умов 

(освітлення, вентиляція), найбільш доцільні будівлі, що мають форму 

прямокутника. Конструкція виробничих будівель, число поверхів та площа 

обумовлюються технологічними процесами, категорією вибухопожежонебезпеки, 

наявністю шкідливих та небезпечних факторів. 
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Центральних вхід на територію підприємства слід передбачати з боку 

основного підходу чи під’їзду працівників. Територія підприємства повинна мати 

впорядковані пішохідні доріжки (тротуари) від центрального та додаткових 

прохідних пунктів до всіх будівель і споруд. До будівель і споруд по усій їх 

довжині має передбачатись під’їзд пожежних автомобілів. До будівель 

передбачається підвід мереж електроенергії, водопостачання та каналізації. 

Територія підприємства має бути озеленена, площа цих ділянок повинна 

складати не менше 10% площі підприємства. 

Якщо на території підприємства є об’єкт, на якому використовуються, 

виготовляються, переробляються чи транспортуються небезпечні речовини, то 

такий об’єкт вважається таким, що може становити загрозу мешканцям прилеглих 

територій та навколишньому середовищу, або потенційно небезпечним об’єктом, 

для якого повинні бути визначені межі заборонних, охоронних і санітарно-

захисних зон.  

Вимоги до виробничих приміщень. Вибір типу приміщення визначається 

технологічним процесом та можливістю боротьби з шумом, вібрацією і 

забрудненням повітря. Виробничі приміщення відповідно до вимог чинних 

нормативів мають бути забезпечені достатнім природним освітленням. 

Обов’язковим  є являється також улаштування ефективної за екологічними і 

санітарно-гігієнічними показниками вентиляції. 

Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об’єм і площа 

– 15 м3  та 4,5 м2  відповідно на кожного працівника (для користувачів 

комп’ютерів на одного працюючого повинно бути  не менше:  площі - 6 м2 і 

об’єму - 20 м3). 

Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла , а також зі 

значними виділеннями шкідливих газів, пару чи пилу слід, як правило, 

розміщувати біля зовнішніх стін будівель, а у багатоповерхових будівлях – на 

верхніх поверхах. 

Підлога на робочих місцях має бути рівною, теплою, щільною та стійкою до 

ударів, мати неслизьку та зручну для очистки поверхню; бути стійкою до дії 

хімічних речовин і не вбирати їх. 

Стіни виробничих та побутових приміщень мають відповідати вимогам шумо- 

і теплозахисту; легкому піддаватись прибиранню та миттю; мати покриття, що 

виключає можливість поглинення чи осадження отруйних речовин (керамічна 

плитка, олійна фарба).  

Приміщення, де розміщені виробництва з виділенням шкідливих та 

агресивних речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ін.), повинні 

мати стіни, стелю та конструкції, виконані і оздоблені так, щоб попереджувалась 

сорбція (осідання) цих речовин та забезпечувалась можливість очищення та миття 

цих поверхонь. 

У приміщеннях з великим виділенням пилу (шліфування, заточка тощо) слід 

передбачити прибирання за допомогою пилососів чи гідрозмивання. 

Колір інтер’єрів приміщень має відповідати вимогам технічної естетики.  

Вимоги до допоміжних приміщень та будівель. До допоміжних відносяться 

приміщення та будівлі адміністративні, санітарно-побутові, громадського 
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харчування, охорони здоров’я, культурного обслуговування, конструкторських 

бюро, для учбових занять та громадських організацій. 

Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній будівлі 

з виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з найменшим 

впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення неможливе, то їх можна 

розміщувати і в окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудов має бути не меншою 

3,3 м, висота від підлоги до низу перекрить – 2,2 м, а у місцях нерегулярного 

переходу людей – 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що розміщені у 

виробничих будівлях, має бути не меншою 2,4 м. 

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4м2 на одне робоче 

місце у кімнаті управлінь і 6 м2  - у конструкторських бюро ; 0,9 м2  на одне місце в 

залі нарад; 0,27 м2 на одного співробітника у вестибулях та гардеробних. 

До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні, душові, 

туалети, кімнати для вмивання та паління, приміщення для знешкодження, 

сушіння та знепилювання робочого одягу, приміщення для особистої гігієни жінок 

та годування немовлят, приміщення для обігрівання працівників. У санітарно-

побутових приміщеннях підлоги мають бути вологостійкими, з неслизькою 

поверхнею, світлих тонів, стіни та перегородки – облицьовані вологостійким, 

світлих тонів матеріалами на висоту 1,8 м. 

В гардеробних приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи  

розмірами: висота 1650 мм, ширина 250…400 мм, глибина 300 мм. Кількість шаф 

має відповідати спискові кількості працівників.  

 

Організація праці на робочому місці 

Організація праці на робочому місці – це комплекс заходів, що забезпечують 

трудовий процес та ефективне використання знарядь виробництва і предметів 

праці. 

Робоча поза. Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми та 

збереженню працездатності працівника  (табл. 8.1).  

 

Таблиця 8.1. Характеристика робочих поз людини 

 

Робоча поза 
Зусилля, 

Н 

Рухливість під час 

роботи 

Радіус 

робочої зони, 

мм 

Особливості діяльності 

Сидячи - стоячи 

(позмінно) 
50... 100 

Середня (можливість 

періодичної зміни пози) 
500...750 

Достатньо великий огляд і зона досяжності 

рук 

Сидячи до 80 Обмежена 380...500 

Невелика статична стомлюваність, спокійне 

положення рук, можливість виконання точної 

роботи 

Стоячи 100...120 

Велика 

(вільність пози 

і рухів) 

 

750 та більше 

Краще використовування сили, більший 

огляд; передчасна стомлюваність 
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Робоча поза може бути вільною або заданою. Вільна поза роботи означає 

можливість працювати позмінно сидячи і стоячи. Це найзручніша поза, бо дає 

змогу чергувати завантаження м’язів і зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози - сидячи або стоячи. Робоча поза «сидячи» найзручніша, 

вона може застосовуватися для робіт з невеликими фізичними зусиллями, з 

помірним темпом, що потребують великої точності. Поза «стоячи» є найтяжча, бо 

потребує витрачання енергії і на виконання роботи, і на підтримку тіла у 

вертикальному чи похилому положенні, що зумовлює швидке стомлення.  

Робоче місце – це зона, оснащена технічними засобами, в якій відбувається 

трудова діяльність працівника чи групи працівників. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та системи 

робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у ній органів 

керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв та ін., а також у виборі 

оптимального режиму праці та відпочинку. 

Система робочих рухів. Основним принципом у виборі системи робочих 

рухів є принцип «економії рухів», який сприяє підвищенню продуктивності праці 

і, водночас зменшенню стомлюваності, кількості помилок і травматизму. 

Принципи «економії рухів» полягають у такому: обидві руки повинні 

починати і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути бездіяльними, окрім 

періодів відпочинку; рухи рук повинні виконуватися одночасно у протилежних і 

симетричних напрямках; найкращою є така послідовність дій, яка вміщує наймен-

ше число елементарних рухів; руки треба звільняти від усякої роботи, яка може 

успішно виконуватися ногами чи іншими частинами тіла; за змоги об’єкт праці 

має закріплюватися за допомогою спеціальних пристроїв, щоб руки були вільні 

для виконання операцій. 

Робота має організовуватися так, щоб ритм робочих операцій був, за змоги, 

чітким і природним, а послідовність рухів такою, щоб один рух легко переходив у 

інші. Рух менш стомлювальний, якщо він відбувається у напрямку, що збігається з 

напрямком сили тяжіння. Різкі коливання швидкості та невеликі перерви в русі 

мають бути виключені. 

Варто також враховувати низку положень щодо швидкості руху рук людини: 

там, де потрібна швидка реакція, треба використовувати рух «до себе»; швидкість 

руху зліва направо для правої руки більша, ніж у зворотному напрямку; обертові 

рухи у 1,5 разу швидші, а ніж поступальні; плавні криволінійні рухи рук швидші, а 

ніж прямолінійні з миттєвою зміною напрямку; рухи з великим розмахом швидші; 

рухи, орієнтовані механізмами, швидші, а ніж рухи, орієнтовані «на око»; рухи 

слід обмежувати обмежувачами скрізь, де це можливо. Треба також уникати рухів, 

метою яких є точне встановлення вручну, наприклад, збіг двох рисок мікрометра; 

вільні ненапружені рухи виконуються швидше, легше і точніше, а ніж вимушені 

рухи, що визначаються певними обмежувачами; точні рухи краще виконувати 

сидячи, а ніж стоячи. Максимальна частота рухів руки (під час згинання та 

розгинання)  – близько 80; ноги – 45, корпусу – 30 раз на хвилину, а пальця – 6 раз 

і долоні – 3 рази на секунду. 

Оснащення робочого місця. Оснащення та обладнання робочого місця 

залежить від виконуваної роботи (технологічних операцій), від характеру роботи 
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(розумова, фізична, тяжка, монотонна) та від умов праці (комфортні, нормальні, 

несприятливі). 

Безпосередньо на робочому місці потрібно передбачати інформаційне 

устаткування та органи управління, а також технологічне оснащення (опорні 

елементи, швидкодіючі затискачі, шарнірні монтажні головки, настільні бункери і 

касети з гніздами тощо); додаткове обладнання (робочий стіл, сидіння оператора, 

підставка для ніг, шафа для інструментів та ін.); транспортні засоби 

(транспортери, підвісні конвеєри тощо.); пристрої для укладення матеріалів, 

заготовок, готових виробів; засоби сигналізації; засоби безпеки. 

Робоче місце працівника (особливо оператора) характеризує два поля: 

інформаційне поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне поле 

(простір з органами управління та об’єктом праці). 

В інформаційному полі зорового спостереження вирізняють три зони (рис. 

8.1): у зоні 1 розміщують засоби відображення інформації, які використовуються 

дуже часто і потребують точного та швидкого зчитування інформації; у зоні 2 – 

засоби інформації, які використовуються часто і потребують менш точного і 

швидкого зчитування інформації; у зоні 3 – засоби відображення інформації, які 

використовуються  зрідка. 

                     
Рис. 8.1. Зони в полі зорового спостереження: 

 а-в горизонтальній площині; б - у  вертикальній площині 

В моторному полі  також вирізняються три зони (рис. 8.2): 1 - зона опти-

мальної досяжності, в якій розміщують дуже важливі і дуже часто 

використовувані (більше 2 раз за хвилину) органи управління; 2 - зона легкої 

досяжності, в якій розміщують часто використовувані (2 рази за хвилину) органи 

управління; 3 - зона досяжності, в якій розміщують рідко використовувані (менше 

2 раз за хвилину) органи управління.  

 
Рис. 8.2. Зона в моторному полі за виконання ручних операцій і 

розміщення органів управління у робочій позі «сидячи»: 
1 - зона оптимальної досяжності; 2 - зона легкої досяжності; 3 - зона досяжності. 

 

0 

Горизонтал
ьна лінія 
погляду 

Нормальн
а лінія 
погляду 
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Зони в моторному полі при виконанні робочих операцій при робочій позі 

«стоячи» наведені нижче (рис. 8.3). 
 

 
 

Рис. 8.3. Зони в моторному полі за виконання ручних операцій 

у робочій позі «стоячи»: 
1 - оптимальна робоча зона; 2 - зона досяжності рук за фіксованого положення ніг. 

 

Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. Кожне робоче місце 

повинно: 

• обладнуватися необхідними засобами колективного захисту; 

• укомплектовуватися необхідними засобами індивідуального захисту; 

• мати параметри санітарно-гігієнічних факторів такими, що не 

перевищують гранично допустимих значень відповідних нормативних документів. 

• мати достатнє природне та штучне освітлення; 

• мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм; 

• мати вентиляцію. 
 

Паспортизація виробництв та атестація робочих місць за умовами праці, 

карта умов праці 

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці на 

виробництві включає у себе перевірку  відповідності умов праці на робочих 

місцях існуючим санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам безпеки з охорони 

праці та передбачає інструментальні вимірювання параметрів  шкідливих та 

небезпечних  факторів виробничого середовища.  

Метою паспортизації виробництв стосовно санітарно-технічного стану умов  

та охорони праці є гігієнічна оцінка фактичного стану  умов і характеру праці на 

робочих місцях, одержання й узагальнення  достовірної інформації, необхідної для 

встановлення пріоритетності  в розробці та проведенні заходів, спрямованих на 

поліпшення і  оздоровлення умов праці на виробництві.  

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці будь якого 

виробництва здійснюється  згідно з існуючою на даний час нормативно-правовою 

базою держав СНД, а саме – „Інструкцією з проведення паспортизації санітарно-
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технічного стану умов і охорони праці” та „Паспортом санітарно-технічного стану 

умов праці на об’єктах” РД 51-559-97.  

При проведенні паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони 

праці на підприємстві (в організації), в першу чергу,  визначаються: 

- умови  праці на робочих місцях (клас та ступінь шкідливості умов праці); 

- кількість робочих місць, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам 

щодо безпечних умов праці за рівнями шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів (вібрація, шум, запиленість та загазованість повітря робочої зони, 

електромагнітні випромінювання і т. ін.); 

- чисельність працівників зайнятих на важких фізичних, небезпечних та 

шкідливих для їх здоров’я роботах;  

- небезпечні ділянки виробництв; 

- технологічні  операції та  виробниче обладнання, що не відповідають 

вимогам безпеки праці; 

- наявність засобів індивідуального захисту; 

- показники виробничого травматизму, професійної  захворюваності, 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; 

- стан санітарно-побутового забезпечення  працівників підприємства 

(організації) тощо.  

 В якості основних об'єктів, що підлягають паспортизації,  приймаються 

структурні підрозділи підприємства (організації).  У випадку, якщо структурний 

підрозділ територіально  роз'єднані або умови праці (за характером виробничих 

факторів)  не є однаковими для працівників цього підрозділу, то в  якості об'єкту 

паспортизації може бути прийнята група робочих  місць, що характеризуються 

ідентичними умовами праці.  

 Відповідальним за проведення паспортизації та розробку  необхідних заходів 

з охорони праці на підприємстві  (організації) є власник (керівник) даного 

підприємства (організації), а  в структурних підрозділах – безпосередньо 

керівники даних  структурних підрозділів.  

Паспортизація умов і охорони праці на підприємстві (в організації) та в їх 

структурних підрозділах  здійснюється на  підставі наказу по підприємству 

(організації). У наказі визначаються терміни  проведення паспортизації, об'єкти, 

що підлягають паспортизації, порядок  збору та узагальнення вихідних даних, а 

також особи, які здійснюють цю  роботу.  

 До проведення паспортизації залучаються працівники служби охорони праці, 

відділів і  служб (при їх наявності) головного механіка, технолога, енергетика, 

капітального будівництва,  медико-санітарної частини та інших структурних  

підрозділів підприємства (організації).  Служба охорони праці надає методичну 

допомогу в проведенні  паспортизації.  

 Заповнення паспорта санітарно-технічного стану  умов і охорони праці 

підприємства (організації)  здійснюється на основі паспортів санітарно-технічного 

стану  умов та охорони праці структурних підрозділів, що містять результати 

обстеження  робочих місць, санітарно-побутових приміщень, будівель і споруд,  

вимірів факторів виробничого середовища та інші показники. При  цьому 

допускається використання матеріалів атестації робочих місць за  умовами праці, 
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лабораторних вимірювань, які проводилися протягом  року, а також результати 

раніше проведених вимірювань на робочих місцях,  якщо умови праці на цих 

робочих місцях не зазнали змін за визначений термін. 

Паспортизація проводиться щорічно під керівництвом служби охорони праці 

підприємства (організації) разом з представниками виробничих підрозділів 

підприємства. 

Для проведення атестації робочих місць за умовами праці та встановлення 

пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», 

затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 р. № 

528. 

Згідно з „Положенням про атестацію робочих місць щодо їх відповідності 

державним актам про охорону праці”  на підставі вивчення результатів атестації 

кожне робоче місце, в разі позитивного рішення щодо його атестації,  може бути 

віднесене до однієї із двох наступних груп. 

„Атестоване” – робоче місце відповідає вимогам нормативних актів про 

охорону праці.  До цієї групи  належать робочі місця, на яких стан умов праці 

належить до 1-2 класу за Гігієнічною класифікацією. 

„Атестоване і вимагає пільг і компенсацій” – робоче місце, на якому стан 

умов праці належить до 3 класу за Гігієнічною класифікацією (важкі та шкідливі 

умови). 

Відповідно до Закону України  „Про пенсійне забезпечення” (ст.13) за 

результатами атестації робочих місць складаються карти умов праці, в яких 

фіксуються санітарно-гігієнічні умови праці, її важкість і напруженість. На 

підставі атестації визначаються шкідливі фактори виробничого середовища, які 

можуть вплинути на стан здоров’я працівників, а також їх нащадків, і 

призначаються пенсії за віком на пільгових умовах за списками №1 і №2 

виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пільгове пенсійне 

забезпечення. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 442 від 1.09.1992 р. про  „Порядок проведення 

атестації робочих місць за умовами праці”  

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і 

організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний 

процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними 

джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть 

несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як 

тепер, так і в майбутньому. 

 Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або 

уповноваженим ним органом  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й 

безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за 

роботу у несприятливих умовах. 
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Здійснюється атестація згідно з методичними рекомендаціями щодо 

проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці 

та МОЗ. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться  атестаційною 

комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, 

організації в строки, що передбачені колективним договором, але не рідше одного 

разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації 

покладається на керівника підприємства, організації. 

Позачергова атестація робочих місць за умовами праці проводиться у разі 

докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного 

органу, органів Державної експертизи умов праці з участю санітарно-

епідеміологічної служби МОЗ. 

Для проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-

дослідницькі організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції 

Держпромгірнагляду. 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

 установлення факторів і причин виникнення 

несприятливих умов праці; 

 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого 

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому 

місці; 

 комплексну оцінку факторів виробничого середовища і 

характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам 

безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; 

 установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці 

та її характеру за Гігієнічною класифікацією; 

 обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із 

шкідливим (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) 

умовами праці; 

 визначення (підтвердження) права працівників на пільгове 

пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах; 

 складання переліку робочих місць, виробництв, професій 

та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 

 аналіз реалізації технічних та організаційних заходів, 

спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. 

Санітарно-гігієнічні дослідження  факторів виробничого середовища і 

трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і 

організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що 

узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній 

основі лабораторіями територіальних санітарноепідеміологічних станцій. 

Відомості про результати атестації робочих місць згідно з існуючою 

інструкцією Мінпраці  та Міністерства охорони здоров’я  України за № 06-41-48 

від 30.11.1992 р. із заповнення карти умов праці при проведені атестації робочих 

місць заносяться до карти умов праці, форма якої   затверджена також Мінпраці 
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разом з МОЗ і приведена нижче разом із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням  

Мінпраці  N 06-960  від 22.03.93. 
 
 

КАРТА УМОВ ПРАЦІ 
ТОВ 

Виробництво  

___________________________                                            

Цех (дільниця, відділ)  ____________________ 

  

 

  
Номер робочого місця  ____________________                   

                           

Професія (посада)   _______________________ 

(код по ЄТКД, КД повне найменування) 

________________________________________ 

  

Номери аналогічних робочих місць __________ 

________________________________________ 

  

  
Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу 

№ 

п/п 

Фактори  
виробничого 
середовища 
і трудового 

процесу 

Дата 

дос- 
лід- 

ження 

Нор- 
ма- 

тивне 
зна- 

чення 
(ГДР, 
ГДК) 

Фак- 
тичне 
зна- 

чення 

III клас - 

шкідливі 
і небезпечні 

умови 
і характер праці 

Три- 
ва- 

лість 
дії 

фак- 
тора, 
% за 
зміну 

При- 
мітка 

1 
сту- 
пінь 

2 
сту- 
пінь 

3 
сту- 
пінь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Шкідливі хімічні речовини 

1 клас небезпеки  

________________________ 

  

2 клас небезпеки      

_______________________ 

  

3-4 класи небезпеки     

_______________________ 

  

                

2. Пил переважно фіброгенної дії                 

3. Вібрація (загальна і локальна)                 
4. Шум                 

5. Інфразвук                 

6. Ультразвук                 

7. 

Неіонізуючі випромінювання: 

     - радіочастотний діапазон, 

     - діапазон промислової частоти, 

     - оптичний діапазон (лазерне 

     випромінювання) 

                

8. 

Мікроклімат у приміщенні: 

     - температура повітря, град.C, 

     - швидкість руху повітря, 

     м/сек, 

     - відносна вологість повітря,% 

     - інфрачервоне випромінювання, 

     Вт/м кв. 
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9. 

Температура зовнішнього повітря (під 

час роботи на відкритому повітрі), 

град.C 

     влітку 

    взимку 

                

10. Атмосферний тиск                 

11. 

Біологічні фактори: 

     Мікроорганізми 

  
1 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

2 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

  3-4 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

     Білкові препарати 

  
     1 клас небезпеки  

_______________________ 

  

     2 клас небезпеки      

_______________________ 

  

     3-4 класи небезпеки      

_______________________ 

  

     Природні компоненти організму 

     (амінокислоти, вітаміни тощо). 

     1 клас небезпеки 

_______________________ 

  

     2 клас небезпеки 

_______________________ 

 

 

     3-4 класи небезпеки      

_______________________ 

 

                

12. 

Важкість праці: 

     Динамічна робота 

     - потужність зовнішньої роботи, 

     Вт, при роботі за участю м'язів 

нижніх кінцівок і тулуба 

     - те саме при роботі за переважною 

участю м'язів плечового 

     поясу 

     - маса піднімання і переміщення 

вантажу, кг 

     - дрібні стереотипні рухи кистей і 

пальців рук (кількість 

     за зміну) 

     Статичне навантаження 

     - величина навантаження за 

     зміну, (Кг х с) при утриманні 

     вантажу: 

     однією рукою 

     двома руками 

     за участю м'язів тулуба і ніг 

 

                



 12 

13 

Робоча поза 

     Нахили тулуба, переміщення в 

     просторі (переходи, зумовлені 

     технологічним процесом) 

                

14 

Напруженість праці 

     Увага: 

     - тривалість зосередження (% 

     до тривалості зміни) 

     - частота сигналів у серед- 

     ньому за годину 

     Напруженість аналізаторних 

     функцій: 

     - зору (категорія зорових 

     робіт за СНиП II-4-79) 

     - слуху (при виробничій потребі 

сприйняття мови або 

диференціювання сигналів) 

     Емоційна та інтелектуальна 

     напруженість 

     Одноманітність: 

     - кількість елементів у багаторазово 

повторюваних операціях 

     - тривалість виконання 

повторюваних операцій, в сек 

     - час стеження за ходом 

виробничого процесу без активних 

дій (% до тривалості зміни) 

                

15 Змінність                 

16 Кількість факторів                 

  

   
I.                   Гігієнічна оцінка умов праці  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

   

II.                Оцінка технічного та організаційного рівня 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

III.               Атестація робочого місця  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

IV.               Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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V.                  Пільги й компенсації 

  

Вид Діючі  Запропоновані  Витрати (крб.)  

Пенсійне            забезпечення                                 

           
      

Доплати       

Додаткові 

відпустки                                              
      

Інші       

  

 Голова атестаційної комісії 

________________________________ 

  

Члени атестаційної комісії: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

  

З атестацією ознайомлені: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

Що стосується вже згаданої інструкції Мінпраці  та Міністерства охорони 

здоров’я  України за № 06-41-48 від 30.11.1992 р. щодо заповнення Карти умов 

праці  при проведенні атестації робочих місць    (із змінами, внесеними згідно з 

Роз'ясненням  Міністерства праці  N 06-960  від 22.03.93), то вона  призначена для 

комісії підприємства,  яка проводить атестацію робочих місць за умовами праці, і 

розроблена відповідно до Методичних рекомендацій,  затвердженими 

Міністерством праці України і Головним державним  санітарним лікарем України 

(постанова від  1 вересня 1992 N 41).  

 Карта умов праці (далі - Карта)  заповнюється на кожне робоче місце.  На 

групу аналогічних робочих місць, на  яких вже проведено атестацію, допускається 

заповнення  однієї Карти якщо умови та характер праці на цих  робочих місцях 

аналогічні за всіма показниками умов праці. У випадку, коли на одному і тому  ж 

робочому місці або в одній і тій же робочій зоні виконуються  роботи особами 

різних професій, то на кожну з професій  заповнюється окрема Карта.  

  Не заповнюються Карти умов праці  щодо робочих  місць, які пов'язані з 

виконанням робіт з радіоактивними речовинами,  джерелами іонізуючих 

випромінювань, берилієм та рідкоземельними  елементами, в атомній енергетиці 

та промисловості, в  гірничорятувальних частинах (станціях), на підривників всіх 

галузей народного  господарства, а також на працівників, які зайняті на 

верхолазних роботах,  працюють в газорятувальних  підрозділах або 

безпосередньо беруть участь у ліквідації аварійних  ситуацій, тощо. 

  Під час заповнення загальних відомостей Карти   вказується:  

 -  повне найменування підприємства, організації, установи;  

  - вид виробництва - у відповідності до чинного класифікатора;  

  - номер і найменування цеху (дільниці, відділу) - за чинною  структурою;  
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  - номер робочого місця (робочої зони) - за плануванням їх  розміщення;  

 -  професія (посада), код - відповідно до характеру  виконуваних робіт і 

Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником  робіт і професій робітників 

(ЄТКД);  

 -  номери аналогічних робочих місць - за наростаючою величиною.  

При оцінці факторів виробничого середовища та трудового процесу у разі 

проведення атестації робочих місць (Розділ.I Карти): 

-  у графі 2 вказуються виявленні на даному робочому  місці (групі робочих 

місць, робочій зоні) характерні для даної  професії (посади) небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори  (НШВФ);  

 -  у графу 3  проставляється дата проведення вимірів згідно з  Протоколом;  

  - у графу 4 заносяться нормовані значення виявлених НШВФ у відповідності 

з діючими, на період проведення атестації,  санітарними нормами, затвердженими 

Міністерством здоров'я,  ДСТУ  та іншими нормативними документами; 

  – у графу 5  (Пункти 1-11) заносяться фактичні значення НШВФ по  

результатам лабораторних та інструментальних досліджень,  виконаних у 

відповідності з діючими методиками,  затвердженими Міністерством охорони 

здоров'я України і оформлених відповідними протоколами (Форма N 330 - У від 

04.10.80 N 1030 "Протокол дослідження  повітря закритих приміщень ";  Форма N 

333-у від 04.10.80 N 1030 "Протокол вимірювань  напруженості електромагнітного 

поля "; Форма N 334-у від 04.10.80 N 1030 "Протокол вимірювань шуму  і вібрації 

"; Форма N 336 / У, затверджена МОЗ СРСР 04.10.80 N 1030,  "Протокол 

вимірювань метеорологічних факторів");  по пунктах 12-15 заносяться результати 

проведених  досліджень, дані з технологічних та технічних документів,  

хронометражних спостережень, документів з охорони праці та ін.,  що 

підтверджують наявність НШВФ та їх величини;  

  - у графи 6, 7, 8 проставляються величини відхилення від  нормованих 

значень;  

  - у графі 9 визначається тривалість дії НШВФ за робочу зміну на підставі 

аналізу  технологічного процесу, хронометражних спостережень та інших  

облікових документів підприємства; при наявності шкідливих речовин 

однонаправленої дії, що впливають на працюючих одночасно або послідовно, 

тривалість  дії цих речовин сумується, але приймається не більше  100%; при 

наявності в повітрі речовин різноспрямованої дії для  кожного з них вказується 

фактичний відсоток тривалості їх дії за  робочу зміну (пункт 1 Карти); 

  -  до пункту 1 записуються виявлені шкідливі речовини за класами  

небезпеки, при цьому  шкідливі речовини різноспрямованої дії  оцінюються і 

враховуються як окремі фактори, а шкідливі речовини  однонаправленої дії 

враховуються як один фактор, і  фактичне їх значення визначається як сума 

відносин  фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них  ГДК, і 

якщо сума перевищує одиницю, то ступінь шкідливості  даної групи речовин 

визначається за величиною цього перевищення з  урахуванням класу небезпеки 

найбільш токсичної речовини цієї групи ( однонаправлена дія шкідливих речовин 

на організм - це  вплив двох або кількох речовин, як правило, близьких за  

хімічною будовою і характеру біологічної дії на  організм, наприклад, фтористий 
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водень і солі фтористоводородної кислоти, формальдегід та соляна кислота,  

сірчистий і сірчаний ангідрид, хлоровані і бромовані  вуглеводні (граничні і 

ненасичені), спирти, кислоти, луги,  ароматичні вуглеводні (толуол і ксилол, 

бензол і толуол),  аміносполуки, нітроз’єднання тощо;  висновок про 

однонаправленість дії шкідливих речовин  видається органами державного 

санітарного нагляду);  

  -  у пункті 2 вказуються конкретні види пилу, переважно  фіброгеної дії 

(позначених в ГОСТ 12.1.005-88 у графі  "Особливості дії на організм" умовним 

позначенням "Ф"); 

 - у пункт 3  рівні загальної та локальної вібрації вносяться роздільно  по їх 

еквівалентним значенням, через дріб: чисельник - загальна  вібрація, знаменник – 

локальна, а у разі  відсутності одного з видів  вібрації ставиться прочерк (у 

чисельнику або знаменнику); 

 - до пункту  4  вноситься еквівалентний рівень звуку;  

 - до  пунктів 5, 6  вноситься загальний рівень звуку (інфразвуку та 

ультразвуку);  

 - до  пункту 7 вносяться фактичні значення рівнів електромагнітної  енергії, а 

для лазерного - напруженість оптичного випромінювання;  

  -  у пункті 8 визначається  мікроклімат у виробничих приміщеннях , який 

враховується як один фактор і визначається за найбільш вираженим  показником, 

тобто якщо різні параметри мікроклімату (температура,  швидкість руху повітря, 

відносна вологість, інфрачервоне  випромінювання) за своїми величинами 

відносяться на конкретному робочому  місці до різних ступенів шкідливості (1, 2, 

3), то мікроклімат  оцінюється за найвищою мірою; 

 -  пункт 9: у випадку розміщення робочих місць на відкритому повітрі, пп.  8 

і 9 оцінюються як один фактор, а у разі наявності вітру, нижні межі  температур 

повітря повинні бути зміщені в бік більш високих  температур з розрахунку 2 

град.C на 1 м/с збільшення швидкості  руху повітря;  

  - пункт 10 враховується тільки по тих робочих місцях, де  підвищення або 

зниження атмосферного тиску обумовлено виробництвом або  професією 

(водолаз, рятувальник і т.д.);  

 - до  пункту 11 заносяться різновиди мікроорганізмів, білкових  препаратів, 

природних компонентів організму, а у разі  наявності в повітрі  робочої зони 

одночасно двох і більше біологічних факторів,  умови праці слід оцінювати за 

найбільш високим класом і  ступенем;  

 -  у пункті 12  дається інтегральна оцінка всіх показників тяжкості  праці за 

найбільш високим класом і ступенем, наприклад, на працюючого впливають різні 

фактори  тяжкості праці: потужність зовнішньої роботи (для чоловіків) понад 90 

Вт - III  клас 1 ступінь, маса переміщення вантажу більше 35 кг - III клас  2 

ступінь, дрібні стереотипні рухи по 20 тис. - I клас,  статичне навантаження двома 

руками 50 тис. - II клас, то  у цьому випадку інтегральний показник важкості праці 

- III клас 2 ступінь, тобто по  найбільш високому класу і ступеню з числа фактично  

певних показників;  потужність зовнішньої роботи (Вт) визначається за 

формулою: N=(P*H+P*H1/2+P*L/9*6*K)/T, де:  H - висота підняття вантажу,  H1 - 

висота опускання вантажу,  P - маса вантажу,  L – відстань,  T – час,  K = 10;  
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 -  пункт 13 оцінюється аналогічно пункту 12, при цьому оцінка ведеться  

через дріб: чисельник - нахили тулуба, знаменник - переміщення в просторі;        

 - пункт 14  також оцінюється аналогічно пункту 12, при цьому під 

високоточними  зоровими роботами мається на увазі робота 1 - 3 розряду 

відповідно до  ДБН В.2.5-28-2006, а  чіткість слів визначається подачею мовних 

сигналів (як  мінімум 10 слів) на відстані одного метра, голосом без  напруги, які 

повинні бути відтворені робітником, що обстежується;  

  - пункт 15 заповнюється на підставі облікових даних  підприємства;  

  - пункт 16 (підсумковий рядок "Кількість факторів"): за графами 6, 7, 8 

записується сумарна кількість НШВФ по кожному ступеню відхилення.  

       Розділ I Карти „Гігієнічна оцінка умов праці” -  заповнюється 

атестаційною комісією, при цьому  Гігієнічна оцінка  умов праці дається по 

найбільш високому класу і ступеню з  числа фактично виміряних рівнів НШВФ.  

Приміром, якщо на працюючого одночасно впливають декілька  факторів 

(мікроклімат, важкість праці, шкідливі речовини тощо) і  параметри мікроклімату 

відносяться до III класу 1 ступеня, за  шкідливих речовин - до II класу, по важкості 

- до III класу 2  ступеня, на напруженості - до III класу 1 ступеня, то  інтегральну 

оцінку необхідно записати: умови праці відносяться до  III класу 2 ступеня.  

 Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі  чинники і фактори 

трудового процесу або вони не перевищують  допустимих і не віднесені до 1 

ступеня III класу шкідливості та  небезпеки, то умови праці слід визнати 

відповідними  гігієнічним вимогам.  Наявність хоча б одного фактора виробничого 

середовища і  трудового процесу 1 ступеня III класу шкідливості вказує на  

невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічної  класифікації.  

 Вибірковий контроль, аналіз проведення досліджень і  гігієнічної оцінки 

умов праці (розділ I Карти)  проводять органи та установи Санепідслужби 

Міністерства  охорони здоров'я України.  

 Розділ II Карти  „Оцінка технічного та організаційного рівня” - 

заповнюється комісією за результатами аналізу, виконаного у  відповідності до 

розділу 5 Методичних рекомендацій,  затвердженими Міністерством праці 

України і Головним державним  санітарним лікарем України (постанова від  1 

вересня 1992 N 41).   

 Розділ III Карти  „Атестація робочого місця”  -  у цьому розділі,  на підставі 

комплексної оцінки, робоче місце повинно бути  віднесено до одного з трьох видів 

умов праці згідно з пп. 6.1 і  6.2 Методичних рекомендацій,  затвердженими 

Мінпраці України і Головним державним  санітарним лікарем України.   Для цього 

беруться  всі враховані підсумковим рядком  "Кількість факторів" ступені 

відхилення параметрів факторів  виробничого середовища і трудового процесу 

(розділ I Карти)  і зіставляються з показниками, наведеними в  додатку 4 

вищезгаданих Методичних рекомендацій.  Для  атестації робочого місця з 

особливо шкідливими і особливо важкими  умовами праці, а також шкідливими і 

важкими умовами праці в  розрахунок приймаються фактори, що впливають на 

працівника в процесі  праці не менше 80% робочого часу. При цьому виконання  

підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а  також робіт поза свого 

робочого місця з метою забезпечення своїх  трудових функцій не позбавляє 
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працівника права на пільгове пенсійне  забезпечення.  З шкідливими умовами 

праці оцінюються робочі місця при  наявності НШВФ, тривалість дії яких 

становить менше  80% робочого часу, в цьому випадку пільгове пенсійне  

забезпечення може проводитися за рахунок коштів підприємства.  

Розділ IV Карти „Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне 

обґрунтування”  та  Розділ V  „Пільги і компенсації”  -  також заповнюється 

атестаційною комісією.  Пропозиції щодо підтвердження права на пенсію на 

пільгових  умовах визначаються тільки за показниками, наведеними у  додатку 4 

"Показники факторів виробничого середовища,  важкості та напруженості 

трудового процесу для підтвердження права  на пільгове пенсійне забезпечення" 

Методичних рекомендацій, затвердженими Мінпраці України і Головним 

державним  санітарним лікарем України,  інші пільги і компенсації - відповідно до 

нині  чинних законодавчих актів.  

Результати атестації використовуються як для цілеспрямованої і планомірної 

роботи, спрямованої на покращання умов праці, так і для надання пільг і 

компенсацій, передбачених чинним законодавством, таких, як скорочена 

тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, оплата 

праці у підвищеному розмірі. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним 

забезпеченням працівників погоджується з профспілковим комітетом та 

затверджується наказам по підприємству, організації і зберігається протягом 50 

років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та 

посади яких внесено до переліку. 

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування списків 

№1 (список виробництв, робіт, професій, посад і показників на  підземних  

роботах,  роботах  з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці ) і 

№2 (список виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із 

шкідливими і важкими умовами праці), що дають право на пільгове пенсійне 

забезпечення, пільги і компенсації (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 

січня 2003 р. №36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 

(із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1644 

від 13.12.2004 р.,  №276 від 13.03.2006 р.), покладається на органи Державної 

експертизи умов праці. 
 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 10. 

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.16.  Виробнича безпека. Загальні вимоги з безпеки. 

Основні нормативно-правові документи. Загальні вимоги безпеки  до виробничого 

обладнання та до технологічних процесів.  

Особливості європейського законодавства з безпеки промислового обладнання та 

продукції. 

Технічні регламенти безпеки промислового обладнання та продукції. 

Карта небезпеки виробничого устаткування (апарата). Безпека виконання робіт.  

Рівні безпечності виробничого обладнання та технологічних процесів. 

Основні заходи і засоби щодо підвищення рівня безпеки виробничого  обладнання та 

технологічних процесів. 

Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. 

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Перелік робіт с підвищеною небезпекою. 

      Література:  Л2.4-Л2.9; Л3.5-Л3.18; Л3.26-Л3.28;  Л3.35-Л3.36; Л4.5-Л4.6 

 

Загальні вимоги безпеки  до виробничого обладнання та до 

технологічних процесів. 

Безпека праці на виробництві включає наступні три основних складових: 

 безпеку виробничого обладнання; 

 безпеку виробничих процесів; 

 безпеку виконання робіт. 

Безпека виробничого обладнання  регламентується ГОСТ 12.2.003-91  

«ССБТ. “ Оборудование производственное. Общие требования безопасности»  (за 

виключенням обладнання, що є джерелом іонізуючих випромінювань) та іншими 

нормативними документами, що доповнюють вимоги ГОСТ 12.2.003-91 щодо  

конкретного виробничого обладнання, в тому числі:    

 ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. «Виробниче обладнання. Загальні 

вимоги безпеки до робочих місць»; 

 ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. «Роботи електрозварювальні. Вимоги 

безпеки»; 

 ДСТУ EN 60204-1:2004 «Безпечність машин. Електрообладнання 

машин. Частина 1. Загальні вимоги»; 

 ДСТУ ISO 14159:2005 «Безпечність машин. Вимоги гігієни до 

конструкції машин (ISO 14159:2002, IDT)»; 

 ДСТУ ISO 14122-1:2004 «Безпечність машин. Стаціонарні засоби 

доступу до машин. Вибір фіксованих засобів доступу (ISO 14122-

1:2001, IDT)»; 

 ДСТУ ISO 14122-3:2004 «Безпечність машин. Стаціонарні засоби 

доступу до машин. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-

3-2001, IDT)»; 

 ДСТУ EN 457-2001 «Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. 

Загальні вимоги, проектування та випробування»; 
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 ДСТУ 3680-98 (ГОСТ 30586-98)  «Сумісність технічних засобів 

електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи 

захисту»; 

 ДСТУ ІЕС 60825-1:2004 «Безпечність лазерних виробів. 

Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам (ІЕС 

60825-1:2001,107)»; 

 НПАОП 0.00-1.08-94 «Правила будови і безпечної експлуатації 

парових котлів з надлишковим тиском більш як 0,07 МПа (0,7 

кгс/см2), водогрійних котлів з температурою нагріву води більш як 

115 °С»; 

 НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації 

парових котлів з тиском пар не вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), 

водогрійних котлів з температурою нагріву води не вище 115 °С»; 

 НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної 

експлуатації технологічних трубопроводів»; 

 НПАОП 0.00-6.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та 

експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; 

 Технічний Регламент безпеки обладнання та захисних систем, 

призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному 

середовищі /Постанова Кабінету Міністрів України за № 898 від 

08.10.2008 р. із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ за  № 

632/632201п   від 28.08.2013 р./;  

 Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного 

обладнання / Постанова Кабінету Міністрів України за № 1149 від 

29.10.2009 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ за  № 

810 від 29.08.2012 р., № 235 від 08.04.2013 р. та № 632  від 28.08.2013 

р. / та інші нормативні документи. 

Технічні Регламенти з безпеки промислового обладнання та продукції, 

затверджені Кабінетом Міністрів України,  займають особливе місце серед чинних 

нормативних актів в цій сфері, так як  розроблені вони на основі відповідних 

Директив ЄС  та існуючих в країнах Європейського Союзу гармонізованих 

стандартів і визначають вимоги безпеки з урахуванням Нового та Глобального 

підходу  Європейського Союзу в сфері  безпеки промислового обладнання та 

продукції.  

Вимоги безпеки до конкретного виробничого обладнання розробляються з 

урахуванням його призначення, умов експлуатації та виконання відповідно до 

вимог ГОСТ 12.2.003-91 та інших чинних нормативних документів: 

Безпека виробничого обладнання забезпечується наступними методами: 

 добором принципів дії, джерел енергії та параметрів робочих процесів; 

 мінімізацією кількості енергії, що споживається чи накопичується; 

 застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту та інформації 

про можливі небезпечні ситуації; 

 застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та контролю; 
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 дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних і нервово-

психологічних навантажень на працівників. 

Виробниче обладнання під час роботи, самостійно чи у складі технологічних 

комплексів, повинно відповідати вимогам безпеки на протязі усього періоду 

експлуатації. 

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні зумовлювати 

утворення небезпечних чи шкідливих факторів щодо дії на організм працівників, а 

навантаження, що виникають під час роботи в окремих елементах обладнання, не 

повинні сягати небезпечних величин. У випадку неможливості реалізації 

останньої вимоги у конструкції обладнання необхідно передбачити спеціальні 

засоби захисту (огородження, блокуючи пристрої та ін.).  

Небезпечні зони виробничого обладнання (рухомі вузли, елементи з високою 

температурою, струмовідні елементи електрообладнання),  як потенційні джерела 

травмонебезпеки, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81, 

теплоізольовані або розміщені у недосяжних місцях чи екрановані (ДСТУ 2894-94; 

ПУЕ-2006). 

Виробниче обладнання повинно бути пожежовибухобезпечним у 

передбачених умовах експлуатації та не накопичувати зарядів статичної електрики 

у небезпечних для працівників кількостях (ГОСТ 12.2.020-76; ДСТУ EN 50014-

2001; НПАОП 0.00-4.35-90; ГОСТ 29191-91 СТСЭ). Засоби  захисту від статичної 

електрики  повинні застосовуватися відповідно до  вимог ГОСТ 12.4.124-83. 

Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням шкідливих 

речовин (ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.007-76) чи організмів або пожежо- та 

вибухонебезпечних речовин, повинно включати вмонтовані пристрої для 

локалізації цих виділень. За відсутності таких пристроїв у конструкції обладнання 

мають бути передбачені місця для підключення автономних пристроїв локалізації 

виділень. 

Якщо виробниче обладнання є джерелом шуму, ультра- та інфразвуку, 

вібрації, виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то його 

слід виконувати таким чином, щоб параметри перерахованих шкідливих 

виробничих факторів не перевищували меж, встановлених відповідними чинними 

нормативами (ДСН 3.3.6.042-99; ДСН 3.3.6.037-99; ДСН 3.3.6.039-99; ДСТУ ГОСТ 

26568:2009; ДСНіП №476; ДСТУ EN 12254:2010; ДСТУ EN 12254:2010). 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене додатковим місцевим 

освітленням, виконаним відповідно до вимог чинних нормативів (ДБН В.2.5-28-

2006), якщо його відсутність може спричинювати перевантаження органів зору 

або інші небезпеки, пов’язані з експлуатацією цього обладнання.  

Якщо під час монтажу, ремонту, транспортування та зберігання виробничого 

обладнання планується  застосування вантажопідіймальних засобів, то в 

конструкції такого обладнання обов’язково повинні бути передбачені відповідні 

конструктивні елементи або позначені місця для приєднання 

вантажозахоплювальних пристроїв із зазначенням маси самого обладнання. У тих 

випадках, коли  планується переміщення обладнання вручну, то у цьому разі воно 

повинно мати відповідні елементи або відповідну форму для захоплення рукою. 
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Використання та обслуговування  вантажопідіймальних пристроїв та засобів 

повинно здійснюватися у відповідності до вимог (НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 

0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.36-03; ДСТУ prEN 12644-

3:2004; ДСТУ ISO 18893:2007). Затискачі, вантажозахоплювальні та 

вантажопідіймальні пристрої повинні виключати можливість виникнення 

небезпеки під час раптового вимкнення енергії, а також самовільну зміну стану 

цих пристроїв після відновлення енергоживлення. 

Експлуатація та обслуговування посудин, що працюють під тиском  і 

відносяться до виробничого обладнання з  підвищеним рівнем  небезпеки,   

повинні  здійснюватися із дотриманням усіх вимог  безпеки   згідно з ДСТУ EN 

286-1:2014, ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007, ДНАОП 0.00-1.07-94 та існуючими 

«Технічним Регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском» та 

«Технічним Регламентом безпеки простих посудин високого тиску». До даного 

виду обладнання відносяться і балони для стиснутих, зріджених та розріджених 

газів, а також  резервуари, які  згідно з існуючою нормативною базою лише 

виділені в окремі групи посудин, що працюють під тиском. 

Вимоги безпеки при монтажі, експлуатації, ремонті та проведенні 

регламентних робіт котлового обладнання, яке також відноситься до обладнання з  

підвищеним рівнем  небезпеки,  регламентуються НПАОП 0.00-1.08-94.  (I група – 

парові котли з надлишковим тиском більш як 0,07 МПа /0,7 кгс/см2/, водогрійні 

котли з температурою нагріву води більш як 115 °С)  та НПАОП 0.00-1.26-96 (II 

група –  парові котли з надлишковим тиском не вище 0,07 МПа /0,7 кгс/см2/, 

водогрійні котли з температурою нагріву води не вище 115 °С). 

Однією із основних складових безпеки будь-якого виробничого обладнання є 

конструкція робочого місця, його розміри, взаємне розміщення органів 

управління, засобів відображення інформації, допоміжного обладнання тощо. 

Розробляючи конструкції робочого місця слід дотримуватися вимог ДСТУ ГОСТ 

12.2.061:2009; ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-84, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 

12.2.061-81 та інших чинних нормативів. Розміри робочого місця і його елементів 

мають забезпечувати виконання операцій у зручних робочих позах і не 

ускладнювати рухи працівників. Перевагу слід віддавати виконанню робочих 

операцій у сидячому положенні (ДСТУ 8604:2015; ГОСТ 12.2.032-78) або 

чередуванні положень сидячи і стоячи, якщо виконання робіт не вимагає 

постійного переміщення працівника. Конструкція крісла і підставки для ніг 

повинна відповідати ергономічним вимогам.  

Система управління виробничим обладнанням має забезпечувати надійне і 

безпечне його функціонування на всіх режимах роботи, а також у випадку 

зовнішніх впливів, передбачених ТЗ  (ГОСТ 12.2.064-81; ГОСТ 12.4.040-78). 

 На робочих місцях повинні бути написи, схеми та інші засоби інформації 

щодо послідовності керуючих дій. Конструкція і розміщення засобів 

попередження про небезпечні ситуації повинні забезпечувати безпомилкове, 

достовірне і швидке сприйняття цієї інформації. 

Центральний пульт управління технологічним комплексом обладнується 

сигналізацією, мнемосхемою або іншими засобами відображення інформації про 

порушення нормального режиму функціонування кожної одиниці виробничого 
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обладнання, засобами аварійної зупинки всього комплексу або окремих його 

одиниць, якщо це не призведе до подальшого розвитку аварійної ситуації. 

Пуск виробничого обладнання у роботу, а також повторний пуск після його 

зупинки, незалежно від причини, має бути можливим тільки шляхом 

маніпулювання органами управління пуском. Органи аварійної зупинки після 

спрацювання повинні залишатися у положенні зупинки до їх повернення у вихідне 

положення обслуговуючими працівниками. Повернення органів аварійної зупинки 

у вихідне положення  не повинно приводити до пуску обладнання. 

Засоби захисту, що входять у конструкцію виробничого обладнання, 

повинні: 

 забезпечувати можливість контролю їх функціонування; 

 виконувати своє призначення безперервно у процесі роботи обладнання; 

 діяти до повної нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого 

фактора, що спричинив спрацювання захисту; 

 зберігати функціонування у випадку виходу із ладу інших засобів захисту. 

За необхідності включення засобів захисту до початку роботи виробничого 

обладнання схемою управління повинні передбачатися відповідні блокування. 

Основними керівними матеріалами щодо безпеки роботизованих 

технологічних комплексів є ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98)  «Роботи 

промислові. Роботизовані технологічні комплекси. Вимоги безпеки та методи 

випробувань», де наведено вимоги безпеки до конструкції промислових 

роботизованих виробничих систем. 

За сучасними вимогами безпеки, на будь-яке виробниче обладнання і  

виробничі процеси, що супроводжують його виготовлення та функціонування, 

повинні бути отриманні сертифікати щодо їх відповідності вимогам безпеки 

(ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008;  ДСТУ ISO/IEC 17007: 2009;  ДСТУ ISO/IEC 

17011:2005;  ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006;  ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006) та 

розроблені так звані технічні файли і це стосується   будь-якого виду 

промислового обладнання чи продукції. 

Безпека виробничих процесів регламентується ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. “ 

Процессы производственные. Общие требования безопастности ”, який визначає 

загальні вимоги безпеки до виробничих процесів. 

У першу чергу безпека виробничого процесу визначається шляхом 

урахування вимог безпеки до конкретного обладнання на етапі розробки проекту, 

випуску та випробуваннях випробного зразка та передачі його у серійне 

виробництво.  

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є:  

 усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, 

заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, 

що можуть бути  вірогідними чинниками небезпек; 

 заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з виникненням 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами і операціями, за яких 

ці фактори відсутні або характеризуються меншою інтенсивністю; 
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 комплексна механізація та автоматизація виробництва, застосування 

дистанційного керування технологічними процесами і операціями за наявності 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

 герметизація обладнання; 

 застосування засобів колективного захисту працівників; 

 раціональна організація праці та відпочинку з метою профілактики 

монотонності праці, гіподинамії, а також обмеження важкості праці; 

 своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів на окремих технологічних операціях (системи отримання 

цієї інформації слід виконувати за принципом пристроїв автоматичної дії з 

виводом на системи попереджувальної сигналізації); 

 впровадження систем контролю та керування технологічним процесом, що 

забезпечують захист працівників та аварійне відключення виробничого 

обладнання; 

 своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, що є джерелами 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

 забезпечення пожежної і вибухової безпеки. 

Для визначення необхідних засобів захисту слід керуватися вказівками 

відповідних стандартів ССБТ за видами виробничих процесів та групами 

виробничого обладнання, що використовуються у цих процесах. Перелік діючих 

стандартів подається у покажчиках Держстандарту, що видаються щорічно. 

Вимоги безпеки під час проведення технологічного процесу повинні 

передбачатись у технологічній документації. Контроль повноти викладення цих 

вимог здійснюється відповідно до вказівок РД 50-134-78. Загальні заходи щодо 

забезпечення пожежної безпеки виробничих процесів визначені ГОСТ 12.1.004-91, 

а вибухової безпеки – ГОСТ 12.1.010-76.  

Виробничі будівлі та споруди, залежно від вибраного архітектурно-

будівельного та об’ємно-планувального вирішення, можуть впливати на 

формування умов праці: освітлення, шуму, мікроклімату, загазованості та 

запиленості повітряного середовища виробничих випромінювань. Крім того, 

неправильне кольорове або архітектурне вирішення інтер’єру призводить до 

несприятливого психологічного впливу на працівників. 

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, як 

розташування технологічного обладнання, організація робочого місця,  

сировина, заготовки та готова продукція. У кожному конкретному випадку 

вимоги безпеки до виробничих приміщень та площадок формуються, виходячи з 

вимог діючих будівельних норм та правил. 

Рівні небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях 

повинні відповідати вимогам нормативних документів безпеки за видами 

небезпечних та шкідливих факторів. Робочі місця повинні мати рівні та показники 

освітленості, встановлені ДБН В.2.5-28-2006 і на робочих місцях повинні 

виконуватися вимоги зорової ергономіки відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ ИСО 

8995:2003.  
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Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, заготовок, 

напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва у виробничих 

приміщеннях і на робочих місцях не повинно являти небезпеку для працівників. 

Відстані між одиницями обладнання, а також між обладнанням та стінами 

виробничих приміщень, будівель і споруд мають відповідати вимогам діючих 

норм технологічного проектування, будівельним нормам та правилам. 

Зберігання вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції 

та відходів виробництва потребує системи заходів, що виключають виникнення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів; використання безпечних 

пристроїв для зберігання; механізації та автоматизації навантажувально-

розвантажувальних робіт тощо. 

Для транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів виробництва необхідно застосовувати безпечні 

транспортні комунікації і засоби пересування вантажів, що виключають 

виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів; механізацію та 

автоматизацію перевезення з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. 

“Конвейеры. Общие требования безопасности ” та ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. 

“Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности ”. 

Безпека виконання робіт включає застосування раціональних методів 

технології та організацію виробництва. Зокрема, велику роль відіграє зміст праці, 

форми побудови трудових процесів, ступінь спеціалізації працівників, вибір 

режимів праці та відпочинку, дисципліна праці, психологічний клімат у колективі, 

організація санітарного та побутового забезпечення праці (відповідно до СНиП П-

92-76).  

У формуванні безпечних умов праці також велике значення має враховування 

медичних протипоказань до використання працівників в окремих технологічних 

процесах, а також навчання й інструктажі з безпечних методів проведення робіт. 

До осіб, які допущені до участі у виробничому процесі, ставляться вимоги 

щодо відповідності їх фізичних, психофізичних і, в окремих випадках, 

антропометричних даних характеру роботи. Перевірка стану здоров’я працівників 

має проводитися як перед допуском їх до роботи, так і періодично у процесі 

роботи згідно з чинними нормативами. Періодичність контролю стану їх здоров’я 

визначається залежно від небезпечних та шкідливих факторів виробничого 

процесу у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я. 

У разі зберігання, перевезення та застосування сильнодіючих отруйних 

речовин повинні строго виконуватися всі вимоги НПАОП 0.00-1.46-70. 

Застосування засобів  колективного і  індивідуального захисту працюючих 

необхідно здійснювати відповідно до вимог ДСТУ 7238, ДСТУ 7239:2011 та ГОСТ 

12.4.031-84. Вимоги до захисного одягу визначаються ДСТУ EN 340:2013.   

Знаки безпеки у виробничих будівлях, приміщеннях і на робочих місцях 

повинні виконуватися у відповідності до  ДСТУ ISO 3864-1:2005.  

Під час виконання робіт на висоті необхідно чітко дотримуватися усіх вимог з 

безпеки праці, згідно з рекомендаціями   НПАОП 0.00-1.15-07.   
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Що стосується проведення газонебезпечних робіт (ГНР), то вони повинні 

проводитися тільки у випадках, коли їх неможливо виконати без участі людини, а 

на підприємствах мають здійснюватись систематичні заходи щодо максимально 

можливого скорочення кількості таких робіт. До ГНР відносяться такі види 

роботи, що пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом  і розгерметизацією 

технологічного обладнання та комунікацій, а також роботи всередині ємностей 

(апаратів, барабанів котлів, теплообмінників, печей, реакторів, резервуарів, 

цистерн, колекторів, тунелів, колодязів, і т.ін.), за виконання яких має місце або не 

виключена можливість виділення у робочу зону речовин, що може призвести до 

вибуху, пожежі, шкідливої дії на організм людини або небезпечного зниження 

вмісту кисню у робочій зоні (менше 20% об’ємних). Контроль за організацією ГНР 

здійснюють газорятувальна служба і служба охорони праці підприємства 

відповідно до своїх функцій. Виконання ГНР повинно здійснюватися згідно з 

«Типовою  інструкцією щодо безпечного проведення газонебезпечних робіт» та  

враховувати вимоги НАОП 1.4.32-4.04-85. 

Особи, які допускаються до участі у виробничому процесі, повинні мати 

відповідну професійну підготовку (у тому числі і з безпеки праці), що відповідає 

характеру робіт. Навчання працівників щодо охорони праці проводять на усіх 

підприємствах і в організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки 

виробництва відповідно до Типового положення про порядок проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05). 

Програми навчання безпеки праці робітників, до професій яких пред'являються 

підвищені вимоги з техніки безпеки, повинні відповідати вимогам НАОП 1.1.10-

4.09-87. 

При впроваджені виробничих процесів, де є потреба у професійному доборі, 

необхідно враховувати вимоги ДНАОП 0.03-8.06-94.  Порядок проведення робіт 

особливої небезпеки повинен визначатися з урахуванням ОСТ 108.001.27-85 та 

НАОП 1.4.32-5.05-75. 

Основними напрямами щодо підвищення рівня безпеки праці має бути 

комплексна механізація й автоматизація виробництва, що є передумовою 

докорінного покращення умов праці, зростання продуктивності праці та якості 

продукції, що, в свою чергу,  сприятиме ліквідації відмінності між розумовою і 

фізичною працею. В той же час, при автоматизації виробничих процесів необхідно 

враховувати психічні та фізіологічні фактори, тобто узгоджувати функції 

автоматичних пристроїв з діяльністю людини-оператора, зокрема, необхідно 

враховувати антропометричні дані останньої та її можливості до сприйняття 

інформації (ДСТУ ISO 14738:2013; ГОСТ 21829-76). 

 У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання вимог 

безпеки під час ремонту й налагодження автоматичних машин та систем. 

Одним із перспективних напрямів комплексної автоматизації виробничих 

процесів є використання промислових роботів. У цьому випадку між людиною та 

машиною (технологічним обладнанням) з’являється проміжна ланка – 

промисловий робот, і система набуває такої структури: людина-промисловий 

робот-машина. У цьому випадку людина виводиться із сфери постійного 

безпосереднього контакту з виробничим обладнанням. Ергономічне проектування 



 9 

та оцінка якості центрів керування та автоматизованих робочих місць повинно 

здійснюватися відповідно до вимог ДСТУ ISO 11064-6:2013, ДСТУ 8605:2015 та 

ДСТУ 8603:2015.  Забезпечення комфортних та безпечних умов праці  на робочих 

місцях операторів повинно здійснюватися згідно з вимогами  ДСТУ 7299:2013.  

При організації робочих місць із застосуванням засобів обчислювальної 

техніки необхідно дотримуватися вимог ДСанПін 3.3.2.007-98, ДНАОП 0.00-1.31-

99, ДСТУ ISO 9241-1:2003 та ДСТУ ISO 9241-3-2001.  
 

Карта небезпеки виробничого устаткування (апарата) 

       1. Найменування устаткування. 

     2. Тип устаткування. 

     3. Номер  позиції  устаткування  на  технологічній  схемі  (в регламенті). 

     4. Призначення устаткування  (типова  технологічна  операція, яка 

здійснюється в апараті). 

     5. Перелік можливих аварій. 

     6. Сценарії  виникнення  й розвитку аварії у вигляді логічних схем із 

присвоєнням коду кожній стадії. 

     7. Розпізнавальні ознаки аварії. 

     8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані   для  

мінімізації  наслідків  сценарію  аварії,  який розглядається.  

 

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка  

Одним із найважливіших та найпоширеніших елементів технічної естетики є 

раціональне кольорове оздоблення  виробничих приміщень та промислового 

обладнання, яке  застосовується не тільки з метою створення відповідного 

сприятливого психологічного клімату для працюючих, а і для підвищення рівня 

безпеки праці.    

Будь яке кольорове оздоблення виробничих приміщень, машин, механізмів та 

обладнання необхідно здійснювати з обов’язковим урахуванням естетичних і  

психофізіологічних особливостей працівників та характеру виконуваної  роботи. 

Сигнальні кольори (розпізнавальні, попереджувальні та відмітні) 

використовують, як правило, для: 

 позначення  поверхонь, конструкцій (або елементів конструкцій), оснастки, 

вузлів та елементів устаткування, машин та механізмів, які можуть бути 

джерелом небезпеки для людей, а також для поверхонь огороджень та інших 

захисних пристроїв, систем блокування тощо; 

 позначення пожежної техніки, засобів протипожежного захисту та їх 

елементів; 

 світлових засобів безпеки (сигнальні лампи, табло тощо); 

 зазначення шляхів евакуації. 

Розпізнавальні сигнальні кольори використовують при фарбуванні 

технологічних трубопроводів, балонів із стиснутими і зрідженими  газами, шин 

електрообладнання тощо.  

Попереджувальні сигнальні кольори  можуть свідчити про безпеку (зелений 

колір), небезпеку (червоний колір), або  попереджувати про можливість  
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виникнення небезпеки (жовтий колір) і вимагати підвищеної уваги. Кількість 

застосування на підприємстві попереджувальних кольорів має бути мінімальним, 

так як дуже велика їх кількість, як правило, частково дезорганізовує  дії 

персоналу. 

Відмітні сигнальні кольори використовують для  розпізнавання  однакових за 

формою, але різних за призначенням предметів (кнопки управління, арматурні 

сталі різних марок тощо). 

Смислове значення, область застосування  сигнальних кольорів та відповідних 

їм контрастних кольорів згідно з існуючими стандартами представлені у таблиці 

10.1. 

 

Таблиця 10.1. Смислове значення, сфера застосування сигнальних кольорів та 

відповідних їм контрастних кольорів 
Сигнальний 

колір 

Смислове 

значення 

Область застосування Контрастний 

колір 

 

 

 

Червоний 

 

 

Безпосередня 

небезпека 

Заборона небезпечного поводження  

або дії 

 

 

 

Білий 

 

Позначення безпосередньої небезпеки 

Аварійна або 

небезпечна 

ситуація 

Повідомлення про аварійне 

відключення або аварійний стан  

обладнання (технологічного процесу) 

Пожежна техніка, 

засоби 

протипожежного 

захисту,  

їх елементи 

Позначення та визначення місць 

знаходження пожежної техніки, засобів 

протипожежного захисту,  

їх елементів 

 

Жовтий 

 

 

Можлива 

небезпека 

Позначення можливої небезпеки, 

небезпечної ситуації 

 

Чорний 

 

Попередження, застереження про 

можливу небезпеку 

 

 

 

Зелений 

 

Безпека,  

безпечні умови 

Повідомлення про нормальну роботу 

обладнання, нормальний стан 

технологічного процесу 

 

 

 

 

Білий 

 

Допомога, спасіння Позначення шляхів евакуації, аптечок, 

кабінетів, засобів з надання  першої 

медичної допомоги 

 

Синій 

 
 

 

Припис щодо 

запобігання 

небезпеки 

Вимоги щодо обов’язкових дій з метою 

забезпечення безпеки 

Вказівки Дозвіл на відповідні дії 

Червоний колір,  рекомендується використовувати для сигнально-кольорового 

оздоблення приміщень, пристроїв, обладнання, органів керування у місцях, де 

може виникнути аварійна або пожежонебезпечна ситуація, яка вимагає 

відповідних негайних дій персоналу. Наприклад, цей колір використовують для 

позначення: 
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 пристроїв відключення механізмів та машин, в тому числі і аварійних; 

 рукояток кранів аварійного збросу  тиску; 

 корпусів масляних вимикачів, які знаходяться у робочому стані під 

напругою; 

 пожежної техніки, засобів протипожежного захисту, які потребують 

оперативного впізнавання (пожежні машини, вогнегасники, пристрої 

ручного пуску систем пожежегасіння, кнопки включення пожежної 

сигналізації, пожежні стенди з первинними засобами пожежегасіння тощо); 

 табло з інформацією, яка сигналізує про порушення технологічного процесу 

або порушення умов безпеки: ”Тривога”, „Несправність” і т. ін.; 

 захватних пристроїв промислового обладнання та промислових роботів; 

 тимчасових огороджень або їх елементів, які встановлені на межах 

небезпечних зон, територій, ям, котлованів  та в місцях хімічного, 

радіаційного або бактеріологічного забруднення і т.ін; 

 заборонних знаків безпеки тощо.  

Жовтий колір, який означає увагу і обережність, необхідно використовувати 

для позначення: 

 елементів будівельних та інших конструкцій, які можуть стати причиною 

отримання травм працюючих (низькі балки, виступи та перепади у площині 

підлоги, місця можливого падіння  тощо); 

 вузлів та елементів обладнання, машин та механізмів, необережне 

поводження з якими  є небезпечним для людей: відкритих вузлів та 

елементів обладнання, які рухаються у просторі, кромок захисних 

конструкцій, які не повністю прикривають елементи, які рухаються 

(шліфувальні круги, фрези, зубчасті колеса і т. ін.), а також  конструкцій 

огородження площадок для роботи на висоті та технологічної арматури і 

механізмів, які виступають у робочих простір, тощо; 

 небезпечних при експлуатації елементів транспортних засобів, 

вантажопідіймальних  кранів,  поворотних платформ, будівельно-шляхових 

машин тощо; 

 постійних огороджень або їх елементів, які встановлені на межах 

небезпечних зон, територій, ям, котлованів та в місцях, де можливо падіння 

з висоти; 

 ємностей та технологічного обладнання із шкідливими речовинами; 

 площадок  біля евакуаційних виходів та підходів до них, місць доступу до 

засобів протипожежного захисту та місць, де розташовані пристрої подачі 

пожежної тривоги,  і т.ін.; 

 попереджувальних знаків безпеки тощо.     

Синій колір, як правило,  використовується  для позначення: 

 світлових сигнальних індикаторів та інших сигнальних пристроїв вказівного 

та  дозвільного призначення; 

 приписувальних та вказівних знаків безпеки. 

Фарбування у синій колір обладнання свідчить  про можливу наявність 

електронебезпеки.  

Зелений колір слід використовувати для позначення: 
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 безпеки (безпечних місць, зон, безпечного стану); 

 ламп і табло, які сигналізують про нормальний режим роботи обладнання, 

нормальний стан технологічного процесу і т.ін.; 

 шляхів евакуації; 

 евакуаційних знаків безпеки та знаків безпеки медичного та санітарного 

призначення. 

Основні знаки безпеки згідно вимог ГОСТ 12.4.026-76(86) та ГОСТ Р 12.4.026-

2001, в якому враховані вимоги  відповідних міжнародних стандартів ISO 3461-88, 

ISO 3864-84, ISO 4196-99, ISO 6309-87, а також ДСТУ ISO 6309-2007, поділяються 

на наступні групи: 

 забороняючі знаки (коди знаків за класифікацією: P01 - P34); 

 попереджувальні знаки (коди знаків за класифікацією: W01 - W30); 

 приписувальні знаки (коди знаків за класифікацією: M01 - M15); 

 вказівні знаки (коди знаків за класифікацією: D01 – D03); 

 знаки пожежної безпеки (коди знаків за класифікацією: F01 - F11); 

 евакуаційні знаки (коди знаків за класифікацією: E01 – E23); 

 знаки медичного та санітарного призначення (коди знаків за 

класифікацією: EC01 – EC06). 

У таблиці 10.2 приведені геометрична форма, сигнальні кольори та смислове 

значення  основних знаків безпеки 

 

Таблиця 10.2. Геометрична форма, сигнальні кольори та смислове значення 

основних знаків безпеки  
Група Геометрична форма Сигнальний 

колір 

Смислове значення 

Забороняючі 

знаки 

Круг з поперечною 

смугою 

 

Червоний Заборона небезпечної поведінки або 

дії 

Попереджуваль

ні знаки 

Трикутник 

 
 

Жовтий Попереджування про можливу 

небезпеку. 

Обережність. 

Увага 

Приписувальні 

знаки 

Круг 

 

Синій Припис обов’язкових дій для 

запобігання небезпеки 

Знаки пожежної 

безпеки* 

Квадрат або 

прямокутник 

 
 

Червоний Позначення  та вказівка місць 

знаходження засобів 

протипожежного захисту та їх 

елементів 

Евакуаційні 

знаки та знаки 

медичного та 

санітарного 

призначення  

Квадрат або 

прямокутник 

 

Зелений  Позначення напрямку руху при 

евакуації. Спасіння, перша допомога 

при аваріях та пожежах.  

Напис, інформація для забезпечення 

безпеки. 
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Вказівні знаки Квадрат або 

прямокутник 

 
 

Синій Дозвіл.  

Вказівка. 

Напис або інформація. 

* До знаків пожежної безпеки відносяться також: 

 забороняючі знаки  - „Заборона куріння” P1, „Заборона користуватися відкритим 

полум’ям”P2, „Заборона гасіння водою”P4, „Заборона захаращувати проходи (або) 

складування”P12;  

попереджувальні знаки  - „Пожежонебезпечно. Легкозаймисті речовини”W1, 

„Вибухонебезпечно”W2, „Пожежонебезпечно.Окислювач”W11; 

евакуаційні знаки. (усі знаки).  

 

 

Як приклади, на рис.10.1 – рис.10.7 приведені окремі види забороняючих, 

попереджувальних, приписувальних та вказівних знаків безпеки, а також деякі 

види знаків пожежної безпеки, евакуаційних знаків та  знаків медичного і 

санітарного призначення.  

 

 
 

 

 

 
Небезпечно. 

Отруйні 

речовини. 

(W03) 

 
Небезпечно. 

Можливо падіння 

вантажу 

(W06) 

 
Небезпека 

поразки 

електричним 

струмом 

(W08) 

Рис 10.2. Приклади окремих видів попереджуючих знаків 

безпеки  
 

  
Пожежонебезпечно. 

Легкозаймисті 

Речовини. 

(W01) 

 
 

Забороняється 

куріння  

( P01) 

 
Забороняється 

користуватися 

відкритим 

полум’ям 

( P02) 

 

 
 

Доступ стороннім 

Заборонений 

(P06) 

 
Забороняється 

торкатися. 

Корпус під 

Напругою 

(P09) 

Рис 10.1. Приклади окремих видів забороняючих знаків 

безпеки  
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Пожежна 

дробина 

(F03) 

 
Вогнегасник. 

(F04) 

 

 
Телефон для 

користування 

при пожежі 

(F05) 

 

 
Пожежний 

гідрант. 

(F09) 

 

Рис 10.5. Приклади окремих видів знаків пожежної безпеки  
 

 
Пункт (місце) 

приймання їжи 

(D01) 

 
 

Питна вода  

(D02) 

 
Місце 

rуріння 

(D03) 

Рис 10.4. Приклади окремих видів вказівних знаків 

безпеки  
 

 
Працювати в 

захисних 

окулярах. 

(М01) 

 
Працювати у 

захисній касці 

(шоломі) 

(М02) 

 

 

 
Працювати у 

ЗІЗ 

органів дихання 

(М04) 

 
 

Курити 

тут. 

(М15) 

Рис 10.3. Приклади окремих видів приписувальних 

знаків безпеки  
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На виробництві, крім основних знаків безпеки, можливо також застосування  

комбінованих та групових. 

Комбіновані знаки безпеки  мають прямокутну форму і до їх складу входить 

основний знак безпеки  та пояснювальний напис. 

Приклади виконання комбінованих знаків безпеки приведені на рис. 10.8. 

Групові  знаки безпеки, як і комбіновані,  теж мають прямокутну форму, але до 

їх складу входить вже два та більше основних знаків безпеки з відповідними 

пояснюючими написами. Такі знаки, як правило,  використовують для 

одночасного викладення комплексних вимог  та заходів  щодо забезпечення 

безпеки праці на виробництві.  

На рис.10.9 приведені приклади виконання групових знаків безпеки. 

Рекомендоване кольорового оздоблення комбінованих та групових знаків 

безпеки: 

 колір поверхні прямокутного блоку групових знаків – білий; 

 колір фону напису – білий або кольору основного знаку безпеки; 

 колір напису – чорний, кольору основного знаку безпеки або білий, якщо 

фон має колір основного знаку безпеки; 

 колір обвідки – чорний або червоний; 

 колір  канту – білий. 

 

 
Вихід тут 

(лівосторонній) 

(E01-01) 

 
 

Напрямок до 

евакуаційного 

виходу направо 

(E03) 

 

 
Відкривати 

рухом від себе 

(E18) 

 

 
Пункт (місце) 

збору 

(E21) 

 

Рис 10.6. Приклади окремих видів евакуаційних знаків 

безпеки  
 

 
 

Аптечка першої 

медичної 

допомоги 

(EC01) 

 
 

Пункт обробки 

очей 

(EC04) 

 

 
Пункт прийому 

гігієнічних 

процедур 

(душові) 

(EC03) 

 

 

 
 

Медичний 

кабінет 

(EC05) 

 

Рис 10.7. Приклади окремих видів знаків безпеки медичного 

та санітарного призначення 
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Комбіновані знаки безпеки для визначення напрямку руху мають свої 

особливості. До їх складу повинні входити: основний знак безпеки   та  знак 

стрілки напряму руху (або знаку стрілки напряму руху із пояснювальним 

написом). 

Основний знак безпеки у цьому випадку може бути представлений: 

 евакуаційними знаками  для визначення напряму руху до евакуаційного 

    
 

 

 

 

Обережно! 

Радіаційна 

небезпека. 

 

 

 

 

 

Підйом 

людей  

тимчасово заборонений  

Працювати 

тільки в засобах 

індивідуального захисту 

органів дихання  

Рис 10.8. Приклади виконання комбінованих знаків безпеки 

(текст може бути розташований  як нижче знака безпеки, 

так і справа та зліва від нього) 
 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

         

 

 

                            

 

 

                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
 

УВАГА! 

НЕБЕЗПЕЧНІ 

РЕЧОВИНИ 

 

На території 

обов’язкове 

використання 

захисного 

одягу 

 

ДОСТУП 
СТОРОННІМ 

ЗАБОРОНЕНО! 

Ліфтом не 

користуватися 

ПРИ ПОЖЕЖІ 

 

Виходити по 

сходинках 

вниз  

Рис 10.9. Приклади виконання групових знаків безпеки  
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виходу; 

 знаками медичного та санітарного призначення для визначення напряму 

руху до місць розташування аптечок першої медичної допомоги, засобів 

виносу (евакуації) потерпілих, медичних кабінетів тощо; 

 знаками пожежної безпеки для визначення  місць знаходження засобів 

протипожежного захисту та їх елементів; 

 вказівними знаками. 

Приклади формування смислової комбінації знаків для визначення  напряму 

руху до евакуаційних виходів, засобів протипожежного захисту, місць збору та  

засобів першої медичної допомоги представлені на рис.10.10. 

Розташовувати  знаки необхідно  таким чином, щоби  їх положення відповідало 

напрямку руху.  

 
 

 

Вихід наліво 
 

Вихід направо 

 
Вихід направо вниз 

 
Вихід направо вниз 

 
Місце збору наліво вниз 

 
Медичний кабінет та аптечка наліво 

вниз 

 
Пожежна дробина зверху 

 
Пожежний кран наліво 

 
Засоби протипожежного захисту 

направо 

 
Кнопка включення  установок пожежної 

автоматики та оповіщувачів наліво 

 
Телефон направо вниз 

 
Вогнегасник наліво 

 

Рис 10.10. Приклади формування смислової комбінації знаків для визначення  

напряму руху до евакуаційних виходів, засобів протипожежного захисту, місць 

збору та  засобів першої медичної допомоги 

 

 
 

 ВИХІД 
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Сигнальна розмітка – це розмітка, яка наноситься на поверхні будівельних 

конструкцій, елементів будівель, споруд, транспортних засобів, обладнання, 

машин, механізмів тощо. Виконується вона з використанням смуг червоного та 

білого, жовтого та чорного,  зеленого та білого сигнальних та контрастних 

кольорів.  Приклади виконання сигнальної розмітки представлені на рис.10.11. 

Червоно-білу та жовто-чорну сигнальну розмітку слід використовувати для 

позначення: 

 небезпеки опинитися в зоні можливого падіння вантажу, обрушення 

конструкцій і т.ін.; 

 небезпеки зіштовхнутися із перепоною, посковзнутися або впасти; 

 небезпеки опинитися в зоні хімічного, бактеріологічного, радіаційного або 

іншого  забруднення території; 

 контрольно-пропускних пунктів небезпечних виробництв, на які 

заборонений вхід сторонніх осіб ; 

 місць, де ведуться пожежонебезпечні, аварійні, аварійно-рятувальні, 

ремонтні, будівельні та інші спеціальні види робіт; 

 будівельних та архітектурних елементів (колон, виступів і т.п.), вузлів та 

елементів обладнання, машин та механізмів, арматури тощо. 

Забороняється використовувати сигнальну розмітку з червоно-білими смугами 

на шляху евакуації. 

Зелено-білу сигнальну розмітку необхідно використовувати для позначення 

границь  смуг безпечного руху та позначення напрямку  руху на шляху евакуації 

(наприклад, це можуть бути направляючі лінії з розташуванням смуг  під кутом,  

прямо або у  вигляді „ялинки” – рис.10.11 б). 

 
 

 
 

 
                                             а)                                                            б) 
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Рис 10.11. Приклади виконання сигнальної розмітки, де: а – розташування 

кольорових смуг під кутом; б – розташування  кольорових смуг зігзагоподібно у 

вигляді „ялинки”; в – розташування кольорових смуг прямо (f  - поперечний 

розмір сигнальної розмітки;  s – ширина кольорової смуги сигнального кольору)   
 

Перелік робіт та обладнання з підвищеною небезпекою 

На засіданні Кабінету Міністрів 7 лютого 2018 року № 48 прийнято постанову 

„Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. 

№ 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107”, якою поліпшено умови ведення бізнесу 

шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності, 

зокрема скорочено перелік робіт і робочого обладнання, що потребувало 

отримання дозволу. 

Удосконалений Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки передбачає скорочення переліку робіт підвищеної 

небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 26 видів до 18 видів, переліку 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація 

(застосування) яких вимагає наявності дозволів, з 21 позиції до 11 позицій; 

розширення переліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі 

декларації, з 8 видів до 19 видів, переліку машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі 

декларації, з 3 позицій до 5 позицій. 
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Проект зазначеного акта був розроблений Державною службою України з 

питань праці з метою оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на 

декларативний принцип провадження господарської діяльності, зменшення кола 

роботодавців, яким необхідно отримувати дозвіл Держпраці, та розширення кола 

суб’єктів господарювання, які можуть експлуатувати (застосовувати) машини, 

механізми, устаткування підвищеної небезпеки на підставі подання декларації 

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства про 

охорону праці; спрощення процедури видачі дозволів, надання адміністративних 

послуг в електронній формі та розширення повноважень територіальних органів 

Держпраці щодо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

У контексті прискорення процесу євроінтеграції, імплементації європейського 

права до законодавства України та реалізації державної політики з питань 

дерегуляції господарської діяльності в Україні для Держпраці винятково 

важливим є дотримання таких принципів, як збереження життя та здоров’я 

працівника, задіяного у виробничому процесі, оцінка стану умов праці на 

виробництві шляхом проведення аудиту, добровільне страхування роботодавцями 

своєї відповідальності та відповідальності учасників процесу за створення 

безпечних умов праці. Подальше законодавче закріплення цих принципів 

дозволить повністю відмовитися від отримання дозволів та перейти на 

декларативний принцип. 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 11.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.17.  Електробезпека. 

Дія електричного струму на організм людини. Чинники, що впливають на наслідки 

ураження електричним струмом. Причини електротравм.  

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження персоналу електричним 

струмом.  

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електрообладнання.  

Технічні засоби безпечної експлуатації електрообладнання  при його нормальному 

режимі роботи. Вимоги до робочої ізоляції.  Контроль та методи випробувань.   

      Література:  Л2.4-Л2.9; Л2.12; Л3.38-Л3.41. 

 

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, які 

спричинені дією електричного струму є незначною і складає близько 1%, однак із 

загальної кількості смертельних нещасних випадків частка електротравм вже 

складає 20—40% і займає одне з перших місць. Найбільша кількість випадків 

електротравматизму, в тому числі із смертельними наслідками, має місце при 

експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що пов'язано з їх значним 

поширенням і відносною доступністю практично для кожного, хто працює на 

виробництві. Випадки електротравматизму, під час експлуатації електроустановок 

напругою понад 1000 В нечасті, що обумовлено незначним поширенням таких 

електроустановок і обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом. 

 

Дія електричного струму на людину 

Протікання струму через тіло людини супроводжується термічним, 

електролітичним та біологічними ефектами. 

Термічна дія струму полягає у нагріванні тканин і випаровуванні вологи, що 

викликає опіки, обвуглення тканин та їх розриви парою.  

Електролітична дія струму проявляється у розкладі органічної речовини (її 

електролізі), у тому числі і крові, що зумовлює зміну її фізико-хімічних і 

біохімічних властивостей. 

Біологічна дія струму проявляється у порушенні біологічних процесів, що 

протікають в організмі, і супроводжується руйнуванням і збудженням тканин та 

неконтрольованим скороченням м’язів. 

За результатами (наслідками) дії електричного струму, електротравми 

поділяються на: 

− місцеві (локальні), при яких відбуваються місцеві ураження тканин і 

органів, наслідок яких не загрожує життю людини; 

− загальні (електроудари) – відбуваються ураження життєвоважливих 

систем і органів (дихання,серця та ін.), наслідок яких загрожує життю людини; 

− змішані. 
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Місцеві електротравми. До місцевих електротравм відносяться: електричні 

опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, електроофтальмія та механічні 

ушкодження. 

Електричні опіки за умовами виникнення поділяються на: 

− струмові чи контактні опіки – зумовлені дією виключно електричного 

струму, що протікає через людину: виникають в електроустановках (ЕУ) напругою 

1-3 кВ; 

− дугові опіки – зумовлені дією виключно електричної дуги: виникають в 

ЕУ напругою 10 кВ і більше; 

− змішані – зумовлені дією електричної дуги і струму, що протікає по цій 

дузі. 

Електричні опіки дуже болючі і важко підлягають лікуванню, особливо 

опіки внутрішніх органів.  

Електричні знаки або мітки струму являють собою припухлість на поверхні 

шкіри у місці контакту з електричною частиною, найчастіше округлої або овальної 

форми з ямочкою у центрі, іноді за формою нагадують електроди чи блискавку, 

розміром до 15 мм, жовтого чи жовто-сірого кольору. Вони безболісні, з часом 

сходять. Знаки – це біохімічна реакція організму на вплив електричного струму як 

подразника.  

Електрометалізація шкіри – це просочування поверхні шкіри частками 

металу у результаті його випаровування або розбризкування під впливом 

електричного струму. Уражена ділянка шкіри має тверду жорстку поверхню з 

кольором, що відповідає кольору солей металу, який потрапив на шкіру. Ця 

ділянка дуже болюча. Особливо небезпечною є електрометалізація органів зору. 

Механічні пошкодження, зумовлені різким судомним скороченням м`язів, 

проявляються у вигляді розривів шкіри, сухожиль, нервів, що може привести до  

ампутації кінцівок. 

Загальні електротравми (електричні удари) -  це збудження живих тканин 

організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням 

м'язів. Залежно від наслідків, електричні удари класифікують за чотирма 

ступенями: 

I — судомні скорочення м'язів без втрати свідомості; 

II— судомні скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі збереженням 

дихання та роботи серця; 

III— втрата свідомості та порушення серцевої діяльності чи дихання (або 

одного і другого разом); 

IV — клінічна смерть. 

Причини смерті від дії електричного струму наступні: 

− опіки більше 2/3 поверхні шкіри або внутрішніх органів; 

− порушення роботи системи дихання, яке може відбуватися у результаті 

прямої дії електричного струму на м`язи грудної клітки (якщо струм протікає по 

схемі від однієї руки до другої) або рефлекторного впливу;  

− удари, що викликали втрату свідомості й порушення роботи серцево-

судинної системи чи системи дихання; 

− удари, що викликали клінічну смерть потерпілого; 
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− порушення роботи серця у результаті прямої дії або рефлекторного 

впливу, у результаті чого може статися зупинка серця або перехід його у стан 

фібриляції; 

− клінічна смерть – це стан організму, коли одночасно порушена робота 

системи дихання і серця; 

− електричний шок; 

− запізніла смерть. 

 

Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним 

струмом 

Тяжкість ураження людини електричним струмом залежить від ряду 

факторів. Усі ці фактори умовно поділені на три групи: фактори електричного 

характеру, фактори неелектричного характеру і фактори довкілля. 

Фактори електричного характеру. У разі отримання електротравми, 

основним уражаючим фактором є електричний струм, що протікає через людину. 

Від величини (сили) цього струму залежать наслідки ураження. 

Виділяють наступні порогові значення сили струму, тобто ті мінімальні 

значення, що викликають певні наслідки: 

− поріг чутливості – це мінімальна сила струму, яку людина сприймає у 

вигляді ледь відчутних подразнень (для змінного струму це значення 0,7-1,5 мА, 

для постійного – 5-7 мА; 

− пороговий невідпускаючий струм – це мінімальна сила струму, що 

викликає судомне скорочення м`язів, і людина не може самостійно звільнитися від 

струмовідних частин (для змінного струму це значення 10-15 мА, для постійного – 

50-80 мА); 

− пороговий фібриляційний струм – це мінімальна сила струму, що викликає 

фібриляцію серця (для змінного струму це значення 100 мА, для постійного – 300 

мА). 

*У випадку тривалої дії струму на організм людини, його допустимі 

значенняскладають: для змінного струму промислової частоти – 0,3 мА, для 

постійного – 1 мА. 

* Допустима напруга на тілі людини у випадку тривалої дії складає для 

змінного струму промислової частоти 2 В, для постійного – 8 В. 

Напруга на тілі людини впливає на тяжкість ураження лише в тій мірі, в якій 

вона визначає силу струму, що протікає через тіло людини. 

Опір кола людини. Розглядаючи випадки включення людини в електричне 

коло (наприклад, дотику людини до струмовідної частини), бачимо, що 

послідовно з опором тіла людини «включені» опори інших елементів: опір одягу, 

опір взуття і опір опорної поверхні ніг (рис. 11.1). 

Опір одягу «включається» у коло людини, якщо людина доторкується до 

обладнання під напругою частиною тіла, покритою одягом (наприклад, плечем, 

рукою у рукавичці чи ін.), опір одягу залежить від товщини матеріалу та 

вологості; так, опір сухого одягу сягає 3-5 кОм, вологого – до 1 кОм, а мокрого – 

не враховується. 
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а        б 

Рис. 11. 1. Схема дотику людини до струмовідної частини: 

а – загальна схема;  

б – еквівалентна схема: 

 rод - опір одягу, zтл - опір тіла людини, rвз - опір взуття, rоп.п - опір опорної поверхні ніг 

 

Опір взуття «включається» у коло людини, якщо струм проходить через 

людину і у землю. Слід враховувати, що опори кожної ділянки підошви взуття 

«включаються» паралельно, якщо струм протікає так, як показано на рис. 11.1 а, і 

послідовно, якщо людина попадає під напругу кроку. Опір підошви взуття 

залежить від матеріалу, товщини і вологості підошви. Дуже високий опір має 

підошва з гуми, великий опір має підошва з натуральної шкіри. Суха підошва має 

опір до 20 кОм, волога – декілька кОм, опір мокрої підошви не враховується. 

Опір опорної поверхні ніг – це опір підлоги чи грунту, на яких стоїть 

людина. Опір опорної поверхні ноги на дерев`яній підлозі сягає 3-5 кОм, а підлоги 

з інших матеріалів, крім неспеціальних, мають менший опір. 

Опір опорної поверхні ніг на грунті теж залежить від виду, вологості і 

розміщення ніг на грунті та визначається залежностями: 

− однієї ноги на грунті – rгр.1=3,1ρ; 

− двох ніг, «включених паралельно» і розміщених поряд – rгр.2=2,2ρ; 

− те ж саме, розміщених на відстані кроку – rгр.2=1,6ρ; 

− двох ніг, «включених послідовно» − rгр.2=6,2ρ; 

де ρ – питомий опір грунту, Ом·м. 

Опір тіла людини. Тіло людини являє собою складний комплекс тканин, 

електричні параметри яких розрізняються у широкому діапазоні. Найбільшу 

провідність має кров, м`язи, мозок; найменшу – шкіра, кістки, жирова тканина. 

Прийнята еквівалентна схема електричного опору тіла людини складається з двох 

послідовно сполучених складових: опору шкіри і опору внутрішніх органів. Oпip 

шкіри представляється у вигляді двох складових: активного і ємнісного опорів 

(Rшк і Сшк) сполучених паралельно, a oпip внутрішніх органів – тільки у вигляді 

активного опору (Rвн); тобто характер електричного опору тіла людини є активно-

ємнісним. 

Опір шкіри залежить від її стану, щільності та площі контактів, прикладеної 

напруги, сили струму та тривалості протікання цього струму. Найбільший опір 

має суха чиста непошкоджена шкіра. Збільшення площі та щільності контактів зі 

струмовідними частинами зменшує опір шкіри. Зі збільшенням прикладеної 

напруги опір шкіри зменшується у результаті пробою верхнього шару. Збільшення 

величини струму або тривалості його протікання зумовлює збільшення нагріву 
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верхнього шару шкіри і потовиділення у місці контакту, що також зменшує 

електричний опір шкіри. Ємність шкіри залежить від площі контакту і складає 

близько   0,02 мкФ/дм2. 

Опір внутрішніх органів також має активно-ємнісний характер, але  ємнісна 

складова незначна і нею можна знехтувати. Опір активної складової залежить в 

основному, від прикладеної напруги і складає 600-300 Ом. 

 Зі збільшенням напруги загальний опір тіла зменшується. Опір тіла людини 

залежить від статі і віку людей: у жінок цей опір менший, ніж у чоловіків; у дітей 

менший, ніж у дорослих; у молодих людей менше, ніж у людей у віці. 

Оскільки опір тіла людини електричному струму нелінійний і нестабільний 

(рис.11.2), а вести розрахунки з такими опорами достатньо складно, умовились 

вважати для наближених розрахунків, що опір тіла людини електричному струму 

– величина стабільна, лінійна  і складає 1000 Ом. Це відповідає більшості випадків 

включення людини у електричне коло (близько 150 В). 
 

 

 
       а        б 

Рис. 11.2. Електричний опір тіла людини: 

а - еквівалентна електрична схема (Rшк і Сшк – активний опір і ємність шкіри відповідно; 

Rвн – опір внутрішніх органів);  

б – залежність величини опору тіла людини від напруги, прикладеної до людини 

 

Вид струму – постійний чи змінний. Вважається, що постійний струм, який 

проходить через тіло людини, порівняно зі змінним, викликає менш неприємні 

відчуття. Але це справедливо лише для напруг до 300 В. Із подальшим 

збільшенням напруги небезпека постійного струму зростає і в інтервалі напруг 

400-600 В практично дорівнює небезпеці змінного струму з частотою 50 Гц, а за 

напруг понад 600 В навіть перевищує її (рис.11.3 а). 

Частота змінного струму. Найбільш небезпечними для людини є струми з 

частотою 20-200 Гц (рис.11.3 б). Із зменшенням чи підвищенням частоти 

небезпека зменшується і зовсім зникає за частоти 450 кГц і більше. Найбільш 

небезпечним вважається струм з частотою 50-60 Гц (промислові частоти) через те, 

що деякі внутрішні органи мають власні частоти коливання у цьому діапазоні, і 

протікання таких струмів може викликати резонансні явища. 
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а      б 

Рис. 11.3. Залежність небезпеки ураження людини електричним струмом від: 

а –  виду струму 

б – частоти змінного струму 

 

Фактори неелектричного характеру. Основними факторами 

неелектричного характеру є шлях струму через людину, тривалість протікання 

струму, індивідуальні особливості, стан організму людини і фактор уваги. 

Шлях струму через тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження. 

Особливо небезпечно, коли струм проходить через життєво важливі органи і 

безпосередньо на них впливає. Якщо струм не проходить через ці органи, то він 

може впливати на них тільки рефлекторно (через центральну нервову систему), і 

вірогідність ураження цих органів менша. 

Можливі шляхи струму через тіло людини називаються петлями струму: 

“рука-рука”, “голова-ноги”, “рука-ноги” і т. ін. Серед випадків з тяжкими і 

смертельними наслідками частіше спостерігаються петлі “рука-рука” (40%), 

“права рука-ноги” (20%), “ліва рука-ноги” (17%). Особливо небезпечними є петлі 

“голова-руки” і “голова-ноги”, але трапляються вони досить рідко. 

Тривалість дії електричного струму істотно впливає на наслідки ураження: 

чим більший час проходження струму, тим швидше виснажуються захисні сили 

організму, при цьому опір тіла людини різко знижується і важкість наслідків 

зростає. Наприклад, для змінного струму частотою 50 Гц гранично допустимий 

струм при тривалості дії 0,1 с становить 500 мА, а при дії протягом 1 с — вже 50 

мА. 

Індивідуальні особливості і стан організму. До індивідуальних особливостей 

організму, які впливають на тяжкість ураження електричним струмом, 

відносяться: чутливість організму до дії струму, психічні особливості та риси 

характеру людини (холерики, сангвініки, меланхоліки). Аналіз 

електротравматизму свідчить, що більш чутливі до дії електричного струму 

холерики і меланхоліки. 

Крім індивідуальних особливостей тяжкість ураження електричним струмом 

значною мірою залежить від стану організму. До більш тяжких уражень 

електричним струмом приводять: стан збурення нервової системи, депресії; 

захворювання шкіри, серцево-судинної системи, органів внутрішньої секреції, 

легенів, різного характеру запалення, що супроводжуються підвищенням 
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температури тіла, пітливість тощо. Більш тяжкі наслідки дії струму чітко 

спостерігаються у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння через 

послаблення організму. 

Чинник уваги. Вплив цього чинника на тяжкість ураження обумовлюється 

тим, що у випадку несподіваного попадання людини під напругу захисні функції 

організму не налаштовані на небезпеку. Експериментально встановлено, шо якщо 

людина чітко усвідомлює загрозу можливості потрапити під напругу, то у 

результаті реалізації цієї загрози значення порогових струмів на 30…50% вищі. І, 

навпаки, якщо така загроза не усвідомлюється і дія струму проявляється 

несподівано, то значення сили порогових струмів будуть меншими. 

Фактори довкілля. Вплив чинників виробничого середовища на тяжкість 

ураження людини електричним струмом у першу чергу знайшов відображення у 

нормативних документах. Так, відповідно до ПУЕ всі виробничі приміщення за 

небезпекою ураження людини електричним струмом підрозділяються на три 

категорії. 

Класифікація приміщень  

за ступенем небезпеки ураження електричним струмом 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом всі приміщення 

поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; приміщення з 

підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. 

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю однієї з 

наступних умов, що створюють підвищену небезпеку: 

 високої відносної вологості повітря (перевищує 75 % протягом тривалого 

часу); 

 високої температури (перевищує 35 °C протягом тривалого часу); 

 струмопровідного пилу; 

 струмопровідної підлоги (металевої, земляної, залізобетонної, цегляної і т. 

п.); 

 можливості одночасного доторкання до металевих елементів 

технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що з’єднані із землею,  

та до металевих частин електроустаткування, які можуть опинитися під напругою. 

Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї із 

умов, що створюють особливу небезпеку: 

 дуже високої відносної вологості повітря (близько 100 %); 

 хімічно активного середовища; 

 одночасною наявністю двох чи більше умов, що створюють підвищену 

небезпеку. 

Приміщення без підвищеної небезпеки характеризуються відсутністю умов, 

що створюють особливу або підвищену небезпеку. 

Оскільки наявність небезпечних умов впливає на наслідки випадкового 

доторкання до струмовідних частин електроустаткування, то для ручних 

переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та 

електрифікованого ручного інструменту в приміщеннях з підвищеною небезпекою 

допускається напруга живлення до 36 В, а у особливо небезпечних приміщеннях – 

до 12 В. 
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Надання першої допомоги у разі ураження електричним струмом. 

Перша допомога – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення або 

збереження життя і здоров'я потерпілого. 

Першу допомогу слід надавати вміло і швидко, бо від цього залежить життя 

потерпілого і успіх наступного лікування. 

Послідовність дій під час надання першої допомоги у випадку ураження 

електричним струмом така:  

– звільнення людини від дії електричного струму (рис.11.4-11.5); 

– оцінка стану потерпілого; 

– визначення травми, що створює найбільшу загрозу для життя; 

– надання першої допомоги потерпілому; 

– виклик швидкої допомоги чи транспортування потерпілого у лікувальну 

установу/ 

 
Рис.11.4. Звільнення потерпілого від дії електричного струму в ЕУ напругою до 1 кВ:  

а – відкиданням проводу дошкою; б – відтягуванням за сухий одяг; в – відтягуванням із 

застосуванням діелектричних рукавичок; г – перерубування проводів 

*Примітка: Для відділення потерпілого від струмових частин слід діяти однією рукою. 

 

 
Рис.11.5. Правильне пересування в зоні розтікання струму: 

а –відійти на 8-20 м від місця замикання на землю; 

б – мінімізувати величину кроку ( див.  сліди взуття на рисунку). 
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Способи надання першої допомоги потерпілому залежить від стану 

потерпілого (рис.11.6-11.10). 

Ознаки, за якими можна швидко визначити стан здоров’я потерпілого, 

наступні: 

– свідомість: ясна, відсутня, порушена (потерпілий загальмований або 

збуджений); 

– кольори шкірних покрив і видимих слизових оболонок (губ, очей): рожеві, 

синюшні, бліді; 

– дихання: нормальне, відсутнє, порушене (неправильне, поверхневе, 

хрипке); 

– пульс на сонних артеріях добре визначається (ритм правильний або 

неправильний), погано визначається, відсутній; 

– зіниці: розширені, звужені. 

За певних навичок, той хто надає допомогу, за хвилину повинен оцінити 

стан потерпілого і вирішити, в якому обсязі і порядку слід надавати йому 

допомогу. 

Для визначення пульсу на сонній артерії пальці руки накладають на адамове 

яблуко (трахею) потерпілого і, просуваючи їх небагато у бік, обмацують шию 

збоку. 

 
Рис. 11.6. Правильне положення рук у випадку проведення зовнішнього масажу серця 

й визначення пульсу на сонній артерії (пунктир) 

 

Якщо потерпілий дихає дуже рідко й судомно, але пульс у нього 

визначається, необхідно відразу ж почати робити штучне дихання. Починати 

проводити штучне дихання потрібно відразу ж після звільнення потерпілого від дії 

електричного струму і виносу з небезпечної зони. 

Якщо у потерпілого відсутні свідомість, дихання, пульс, шкірний покрив 

синюшний, а зіниці розширені, слід негайно розпочати відновлення життєвих 

функції організму шляхом проведення штучного дихання й зовнішнього масажу 

серця. Комплекс цих заходів називається реанімацією (тобто оживленням), а 

заходи – реанімаційними.  

Показанням до проведення реанімаційних заходів є припинення серцевої 

діяльності, для якої характерне поєднання наступних ознак: блідість або 

синюшність шкірних покривів, втрата свідомості, відсутність пульсу на сонних 

артеріях, припинення дихання або судомні неправильні вдихи. У випадку зупинки 
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серця, не гублячи ні секунди, потерпілого треба покласти на рівну тверду основу: 

лаву, підлогу, у крайньому випадку підкласти під спину дошку. 

 

 
Рис.11.7. Підготовчі дії до проведення штучного дихання: 

а – висунення нижньої щелепи; б – очищення рота і глотки; в – закидання голови назад 

 

 
Рис.11.8. штучне дихання: 

а – способом “з рота у рот”; б – способом “з рота у ніс”; в – на робочому місці у сидячому 

положенні потерпілого; г – на робочому місці у вертикальному положення потерпілого 

 

З появою перших слабких вдихів у потерпілого слід продовжувати 

проведення штучного дихання до моменту початку самостійного дихання. 

Припиняють штучне дихання після відновлення у потерпілого досить глибокого й 

ритмічного самостійного дихання. 

Закритий масаж серця. Серце людини розташоване у грудній клітці між 

грудиною й хребтом. Грудина – рухлива плоска кістка. У положенні людини на 

спині (на твердій поверхні) хребет є твердою нерухомою основою. Якщо 

надавлювати на грудину, то серце буде стискатися між грудиною і хребтом, і кров 

з його порожнин буде витискатись у судини. Якщо надавлювати на грудину 

руками, подібно до поштовхів, то кров буде виштовхуватись з порожнин серця 

майже так само, як це відбувається за його природних скорочень. Це називається 

зовнішнім (непрямим, закритим) масажем серця, за якого штучно відновляється 
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кровообіг. Таким чином, у поєднанні штучного дихання із зовнішнім масажем 

серця імітуються функції дихання та кровообігу. 

Натискати треба сильними поштовхами так, щоб зміщувати грудину на  4-5 

см, тривалість натиснення не більше 0,5 с, інтервал між окремими натисненнями 

не більше 0,5 с. У паузах руки з грудини не знімають (якщо допомогу надають дві 

людини), пальці залишаються піднятими, руки повністю розпрямлені у ліктьових 

суглобах. 

 
Рис 11.9. зовнішній масаж серця:  

а – місце розташування рук; б – положення особи, що надає допомогу 

 

Якщо оживлення проводить одна людина, то на кожні два глибокі вдування 

вона робить 15 натиснень на грудину, потім знову робить два вдування й знову 

повторює 15 натиснень і т.д. За хвилину необхідно зробити не менше 60 натиснень 

й 12 вдувань, тобто виконати 72 маніпуляції. Досвід показує, що найбільше часу 

витрачається на штучне дихання. Не можна затягувати вдування, як тільки грудна 

клітка потерпілого розширилась, його треба припиняти. 

 
Рис 11.10. Оживлення (реанімація) потерпілого: 

а – за участі однієї особи; б – за участі двох осіб 

 

   За участі у реанімації двох людей співвідношення “вдування-масаж” 

становить 1:5, тобто після одного глибокого вдування проводиться 5 натиснень на 

грудну клітку. Під час штучного дихання постраждалому, той, хто робить масаж 

серця, натиснення не виконує, оскільки зусилля натиснень значно більші 

штучного дихання, а отже, і реанімаційних заходів. У випадку проведення 

реанімації вдвох, тим хто надає допомогу, доцільно мінятися місцями через 5-10 

хв. 

   Якщо зовнішній масаж серця виконується правильно, кожне натиснення на 

грудну клітку викликає появу пульсу в артеріях. Ті, хто надає допомогу, повинні 

періодично контролювати правильність та ефективність зовнішнього масажу 

серця по появі пульсу на сонних або стегнових артеріях. У випадку проведення 

реанімації однією людиною їй треба через кожні 2-3 хв. переривати масаж серця 

на 2-3 с для визначення пульсу на сонній артерії. Якщо в реанімації беруть участь 
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двоє людей, то пульс на сонній артерії контролює той, хто проводить штучне 

дихання. Поява пульсу під час перерви масажу свідчить про відновлення 

діяльності серця (наявності кровообігу). У цьому випадку необхідно негайно 

припинити масаж серця, але продовжувати проведення штучного дихання до 

появи стійкого самостійного дихання.   

   Штучне дихання й зовнішній масаж серця необхідно проводити до 

відновлення стійкого  самостійного дихання й діяльності серця у потерпілого або 

до його передачі медичним працівникам. 

   Якщо реанімаційні заходи ефективні ( визначається пульс на великих 

артеріях під час натиснення на грудину, звужуються зіниці, зменшується 

синюшність шкіри й слизових оболонок), серцева діяльність і самостійне дихання 

у потерпілого відновлюється. 

   Тривала відсутність пульсу з появою інших ознак оживлення організму 

(самостійне дихання, звуження зіниць, спроби потерпілого рухати руками й 

ногами та ін.) служить ознакою фібриляції серця. У цих випадках необхідно 

продовжувати робити штучне дихання і масаж серця потерпілому до передачі його 

медичним працівникам. 

 

Небезпека замикання на землю в електроустановках. 

Замиканням на землю називається випадкове електричне з’єднання частин 

електроустановки, які знаходяться під напругою, із землею. Таке замикання може 

відбутися при пошкодженні ізоляції та переході фазної напруги мережі на 

заземлені корпуси електроустановок, при падінні на землю проводу під напругою 

та в інших випадках. Струм від заземлених корпусів, що опинилися під напругою 

переходить у землю через електрод, який здійснює контакт з грунтом. 

Спеціальний металевий електрод, який для цього використовують прийнято 

називати заземлювачем. Струм, розтікаючись у грунті створює на його поверхні 

потенціали. Оскільки заземлювач може мати різні розміри та форму, то закон 

розподілу потенціалів на поверхні грунту визначається складною залежністю. 

Окрім того, електричні властивості грунту неоднорідні, особливо грунту з різними 

прошарками. Для того, щоб спростити картину розтікання електричного поля 

приймаємо, що струм стікає в землю через одинарний заземлювач напівсферичної 

форми (рис.11.11), який знаходиться в однорідному ізотропному грунті з питомим 

опором ρ, котрий значно перевищує питомий опір матеріалу заземлювача.  

Густина струму δ в точці А на поверхні грунту, що знаходиться на відстані х 

від заземлювача визначається як відношення струму замикання Із до площі 

поверхні півкулі радіусом х: 

22 х

Iз


  .        

Для визначення потенціалу точки А виділимо елементарний шар товщиною 

dx. Падіння напруги в цьому шарі становить dxEdU  . 

Потенціал точки А дорівнює сумарному падінню напруги від точки А до 

землі, тобто нескінченно віддаленої точки з нульовим потенціалом: 
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xx

AA dxEdUU .        

 

 
Рис 11.11.  Розтікання струму в грунті через напівсферичний заземлювач 

 

Напруженість електричного поля в точці А визначається із закону Ома, який 

виразимо наступною формулою: 

 E .         

Підставивши це значення, одержимо: 

x

I
dx

x

I
dxU

зз
AA










22
0 0

2
  

 

.      

З формули  видно, що потенціали точок грунту в зоні розтікання змінюються 

за гіперболічним законом . 

Зоною розтікання струму називається зона землі, за межами якої електричні 

потенціали, обумовлені струмом замикання на землю можна умовно прийняти за 

нуль. Як правило, така зона обмежується об’ємом півсфери радіусом приблизно 20 

м. 

Людина, що стоїть на землі чи на струмопровідній підлозі в зоні розтікання 

струму і доторкається при цьому до заземлених струмопровідних частин, 

опиняється під напругою доторкання. Якщо ж людина стоїть чи проходить через 

зону розтікання то вона може опинитися під напругою кроку, коли її ноги 

знаходяться в точках з різними потенціалами. 

 

Типи заземлюючих пристроїв 

Заземлювальним пристроєм називають сукупність конструктивно об’єднаних 

заземлювальних провідників та заземлювачів. Заземлювач – провідник або 

сукупність електрично з’єднаних провідників, які перебувають у контакті із 

А 

І І 

х 

Uз 

U 

20 м 20 м 

dx 
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землею, або її еквівалентом. Заземлювачі бувають природні та штучні. Як 

природні заземлювачі використовують електропровідні частини будівельних і 

виробничих конструкцій, а також комунікацій, які мають надійний контакт із 

землею (водогінні та каналізаційні трубопроводи, фундаменти будівель і т.п.). Для 

штучних заземлювачів використовують сталеві труби діаметром 35 – 50 мм 

(товщина стінок не менше 3,5 мм) та кутники (40×40 та 60×60 мм) довжиною 2,5 – 

3,0 м, а також сталеві прути діаметром не менше ніж 10 мм та довжиною до 10 м. 

В більшості випадків штучні вертикальні заземлювачі знаходяться у землі на 

глибині h = 0,5 – 0,8 м. Вертикальні заземлювачі з’єднують між собою за 

допомогою горизонтальної смуги з поперечним перерізом не менше ніж 4×12 мм 

або прутком з діаметром не менше ніж 6 мм, і використовують для цього 

зварювання. Приєднання заземлювального провідника до корпусів 

електроустаткування здійснюється зваркою або болтами. 

Об’єкти, що підлягають заземленню приєднуються до магістралі заземлення 

виключно паралельно за допомогою окремого провідника. 

Залежно від розташування заземлювачів стосовно устаткування, що підлягає 

заземленню, розрізняють виносне (зосереджене) та контурне (розподілене) 

заземлення. Перевага виносного заземлення (рис. 11.12 а) полягає в тому, що 

можна вибрати місце розташування заземлювачів з найменшим опором грунту 

(землі). Заземлювачі контурного заземлення (рис.11.12 б) розташовують 

безпосередньо біля периметра (контура) дільниці, на якій знаходиться 

заземлювальне устаткування. Це дозволяє вирівняти потенціали всередині 

контура, а відтак – знизити напругу доторкання та кроку. Тому більш ефективним 

з точки зору електробезпеки є саме контурне заземлення. 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші опори 

заземлення (заземлюючих пристроїв): 

• для електроустановок напругою до 1000 В: 

 при сумарній потужності генераторів або трансформаторів в мережі 

живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом; 

 в інших випадках – 4 Ом; 

• для електроустановок напругою вище 1000 В: 

 при ефективно заземленій нейтралі мережі живлення (напругах 110 

кВ та вище і великих струмах замикання на землю) – 0,5 Ом; 

 при ізольованій нейтралі мережі живлення (напругах до 35 кВ 

включно) та умові, що заземлювач використовується тільки для 

електроустановок напругою вище 1000 В – 
зI

250  ≤ 10 Ом; 

 те ж саме, але при умові, що заземлювач використовується одночасно 

для електроустановок напругою до 1000 В – 
зI

125 ; при цьому приймається 

найменший розрахунковий опір або потрібний для електроустановок 

напругою до 1000 В. 

Відповідно до ПУЕ захисне заземлення належить виконувати: 

 при напрузі змінного струму 380 В і вище та 440 В і вище для 

постійного струму – у всіх електроустановках; 
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 при номінальних напругах змінного струму вище 42 В та постійного 

струму вище 110 В – лише в електроустановках, що знаходяться в 

приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних, а також у 

зовнішніх електроустановках; 

 при будь-якій напрузі змінного та постійного струму – в ЕУ, що 

працюють у потенційно вибухонебезпечних середовищах. 

 

 
Рис. 11.12  Виносне (а) та контурне (б) заземлення:  

1 – заземлювачі; 2 – заземлювальні провідники; 3 - устаткування 

 

В процесі експлуатації електроустановок можливе порушення цілісності 

заземлювальних провідників та підвищення опору заземлення вище норми. Тому 

ПУЕ передбачено проведення візуального контролю (огляду) цілісності 

заземлювальних провідників та вимірювання опору заземлення. Такі вимірювання 

проводять, як правило, при найменшій провідності грунту: літом – при 

1 

3 

3 

2 

а 

3 

1 2 

б 
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найбільшому висиханні чи зимою – при найбільшому промерзанні грунту. 

Вимірювання опору заземлення належить проводити після монтажу 

електроустановки, після її ремонту чи реконструкції, а також не рідше одного разу 

на рік. 

Напруга доторкання. Для людини, що стоїть на землі і доторкається до 

заземленого корпусу, що знаходиться під напругою, визначити напругу 

доторкання Uдот можна як різницю потенціалів між рукою φр та ногами φн 

Uдот = φр – φн.         

Оскільки людина доторкається до заземленого корпуса, то потенціал руки і є 

потенціалом цього корпуса: 

з

з
зр

x

I
U






2
 .        

Ноги людини знаходяться в точці А і потенціал ніг дорівнює: 

x

Iз
Ан






2
 .         

На рисунку 11.13 показано три корпуси споживачів (електродвигунів), які 

приєднані до заземлювача Rз. 

 
Рис.  11.13. Напруга доторкання до заземлених струмопровідних частин, що опинилися під 

напругою 
 

Потенціали на поверхні грунту при замиканні на корпус будь-якого 

споживача фазної напруги розподіляються за кривою I. Потенціали усіх корпусів 

Rз 

3 2 1 

II 

I 
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однакові, оскільки вони електрично з’єднанні між собою заземлювальним 

провідником, падінням напруги в якому можна знехтувати. Для того, щоб 

визначити напругу доторкання Uдот необхідно від напруги замикання Uз відняти 

потенціал тої точки грунту, на якій стоїть людина. Якщо людина стоїть над 

заземлювачем то напруга доторкання дорівнює нулю, оскільки, потенціали рук та 

ніг однакові і дорівнюють потенціалу корпусів (напрузі замикання). При віддалені 

від заземлювача напруга доторкання зростає і у людини, що доторкнулась до 

останнього (третього) корпуса вона стає рівною напрузі замикання, оскільки в цій 

точці грунту потенціал ніг людини дорівнює нулю. Таким чином, напруга 

доторкання в межах розтікання струму є часткою напруги замикання і 

зменшується в міру наближення до заземлювача.  

В загальному випадку для заземлювачів будь-якої конфігурації 

здот UU  =Uз∙α1∙α2,         

де: α – коефіцієнт напруги доторкання;  

α1 – коефіцієнт напруги доторкання, який залежить від конструкції 

заземлювача і відстані від нього; 

α2 –  коефіцієнт напруги доторкання, який враховує еквівалентний опір 

опорної поверхні ніг. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху „рука – рука” чи „рука – ноги” 

регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (таблиця 11.1). 

 
Таблиця 11.1. Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та сили струму Iл, що 

проходить через тіло людини при нормальному режимі електроустановки 

Вид струму Uдоп, В (не більше) Iл, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 

Змінний, 400 Гц 

Постійний 

2 

3 

8 

0,3 

0,4 

1,0 

*При виконанні роботи в умовах високої температури (більше 25 °C) і відносної вологості 

повітря (більше 75 %) значення Uдоп  та Iл  необхідно зменшити у три рази. 

 

Аварійний режим електроустановки означає, що вона має певні 

пошкодження, які можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій. Як 

видно із таблиці 11.2 значення Uдот та Iл істотно залежать від тривалості дії 

струму. 
 

Таблиця 11.2. Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та Iл, що проходить 

через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид 

струму 
Нормоване значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 
Більше 

1,0 

Змінний, 

50 Гц 

Uдот, В (не більше) 500 250 100 70 50 36 

Iл, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
Uдот, В (не більше) 500 400 250 230 200 40 

Iл, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 
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Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за пороговий 

невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина доторкнувшись до 

струмовідних частин установки здатна самостійно звільнитися від дії 

електричного струму. 

Напруга кроку. Людина, яка опиняється в зоні розтікання струму, 

знаходиться під напругою, якщо її ноги стоять на точках грунту з різними 

потенціалами. Напругою кроку (кроковою напругою) називається напруга між 

двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані 

кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина. На рисунку 11.14  наведено 

розподіл потенціалів навколо одиночного заземлювача. Напруга кроку Uк 

визначається як різниця потенціалів між точками 1 та 2, на яких стоять ноги 

людини: 

Uк = φ1 – φ2.         

 
Рис. 11.14. Напруга кроку 

 

Оскільки точка 1 знаходиться на відстані х від заземлювача, то її потенціал 

при напівсферичному заземлювачі дорівнює 

φ1 = Ізρ/2πх.         

Точка 2 знаходиться на відстані х + а, де а – відстань кроку людини. в такому 

випадку її потенціал становить 

U
з 

Rз 

х 

а 

Uк = φ1 – φ2 

φ2 
φ1 

2 1 
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φ2 = Ізρ/2π(х + а).        

Тоді 

 axx

aI

axx

I
U

зз
к






























2

11

2
.      

Із формули  видно, що напруга кроку знижується при віддаленні від точки 

замикання на землю та у разі меншої довжини кроку людини.  

В  загальному випадку для заземлювачів будь-якої конфігурації 

Uк = Uз∙β =Uз∙β1∙β2,         

де: β – коефіцієнт напруги кроку;  

β1 – коефіцієнт напруги кроку, який залежить від конструкції заземлювача і 

відстані від нього; 

β2 –  коефіцієнт напруги кроку, який враховує еквівалентний опір опорної 

поверхні ніг. 

Хоча при напрузі кроку струм проходить через тіло людини по шляху „нога – 

нога”, який є менш небезпечним за інші, однак відомо немало випадків ураження 

струмом, які спричинені саме кроковою напругою. Важкість ураження зростає із-

за судомних скорочень м’язів ніг, що призводить до падіння людини, при цьому 

струм проходить по шляху „рука – ноги” через життєво важливі органи. Крім того, 

зріст людини більший за довжину кроку, що обумовлює більшу різницю 

потенціалів. 

У випадку обриву проводу лінії електропередач забороняється наближатися 

до місця замикання проводу на землю в радіусі 8 м. Виходити із зони розтікання 

струму необхідно кроками, що не перевищують довжини ступні (див. рис.11.5). 

Якщо необхідно наблизитися до місця замикання проводу на землю, то для 

запобігання ураження кроковою напругою необхідно вдягнути діелектричні 

калоші чи боти. 

 

Системи заходів і засобів безпечної експлуатації електроустановок 

   
Технічні засоби та організаційні 

заходи з безпечної експлуатації 

електроустановок 

   

           

           

 
Конструкція 

електроустановок 
  

Технічні способи та 

засоби захисту (ТСЗЗ) 
  Організаційні заходи 

           

           

 ТСЗЗ при нормальних 

режимах роботи 

електроустановок 

  ТСЗЗ при переході 

напруги на нормально 

неструмовідні частини 

електроустановок 

  Електрозахисні 

засоби та запобіжні 

пристосування      

           

 Ізоляція струмовідних 

частин 

  
Захисне заземлення 

  Ізолювальні 

електрозахисні 

засоби      
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 Забезпечення 

недосяжності 

неізольованих 

струмовідних частин 

  

Захисне занулення 

  Огорджувальні 

електрозахисні 

засоби      

           

 
Попереджувальна 

сигналізація 

  

Захисне вимикання 

  Запобіжні 

електрозахисні 

засоби та 

пристосування 
     

           

 
Мала напруга 

        

         

           

 Електричний поділ 

мереж 

        

         

           

 Вирівнювання 

потенціалів 

        

         

Безпечна експлуатація електроустановок забезпечується: 

 конструкцією електроустановок; 

 технічними способами та засобами захисту; 

 організаційними заходами. 
 

Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи 

електроустановок. 

Ізоляція струмовідних частин забезпечується шляхом покриття їх шаром 

діелектрика для захисту людини від випадкового доторкання до частин 

електроустановок, через які проходить струм. Розрізняють робочу, додаткову, 

подвійну та посилену ізоляцію. 

Робочою називається ізоляція струмовідних частин електроустановки, яка 

забезпечує її нормальну роботу та захист від ураження струмом. 

Додатковою називається ізоляція, яка застосовується додатково до робочої і 

у випадку її пошкодження забезпечує захист людини від ураження струмом. 

Подвійною називається ізоляція, яка складається з робочої та додаткової. 

Посиленою називається покращена робоча ізоляція. 

Необхідно систематично проводити профілактичні огляди та випробування 

ізоляції згідно вимог ПУЕ та ПТЕ. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та в 

особливо небезпечних, відповідно не рідше одного разу в два роки та в півріччя, 

перевіряють шляхом вимірювання відповідність опору ізоляції до норм. Для 

мереж напругою до 1000 В опір ізоляції струмовідних частин повинен бути не 

меншим ніж 0,5 МОм. 

Забезпечення недосяжності неізольованих струмовідних частин 

передбачає застосування захисних огорож, блокувальних пристроїв та 

розташування неізольованих струмовідних частин на недосяжній висоті чи в 

недосяжному місці. 

Захисні огорожі можуть бути суцільними та сітчастими. Суцільні огорожі 

(корпуси, кожухи, кришки і т.п.) застосовуються в електроустановках напругою до 
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1000 В, а сітчасті – до і вище 1000 В. Захисні дверцята чи двері повинні 

закриватись на замок або обладнуватись блокувальними пристроями. 

Блокувальні пристрої за принципом дії поділяються на механічні, електричні 

та електронні. Вони забезпечують зняття напруги із струмовідних частин при 

відкриванні огорожі та спробі проникнути в небезпечну зону. 

Розташування неізольованих струмовідних частин на недосяжній висоті чи в 

недосяжному місці забезпечує безпеку без захисних огорож та блокувальних 

пристроїв. Вибираючи необхідну висоту підвісу проводів під напругою 

враховують можливість випадкового доторкання до них довгих струмопровідних 

елементів, інструменту чи транспорту. Так висота підвісу проводів повітряних 

ліній електропередач відносно землі при лінійній напрузі до 1000 В повинна бути 

не меншою ніж 6 м. 

Попереджувальна сигналізація є пасивним засобом захисту, який не усуває 

небезпеки ураження, а лише інформує про її наявність. Така сигналізація може 

бути світловою (лампочки, світлодіоди і т.п.) та звуковою (зумери, дзвінки, 

сирени). 

Мала напруга застосовується для зменшення небезпеки ураження 

електричним струмом. До малих напруг належать номінальні напруги, що не 

перевищують 42 В. При таких напругах струм, що може пройти через тіло людини 

є дуже малим і вважається відносно безпечним. Однак, гарантувати абсолютної 

безпеки неможливо, тому поряд з малою напругою використовують й інші 

способи та засоби захисту. 

Малі напруги застосовують у приміщеннях з підвищеною небезпекою 

(напруга до 36 В включно) та в особливо небезпечних приміщеннях (напруга до 12 

В включно) для живлення ручних електрифікованих інструментів, переносних 

світильників, для місцевого освітлення на виробничому устаткуванні. 

Джерелами такої напруги можуть слугувати батареї гальванічних елементів, 

акумулятори, трансформатори і т.п. 

Застосування малих напруг суттєво зменшує небезпеку ураження 

електричним струмом, однак при цьому зростає значення робочого струму, а 

відтак і площа поперечного перерізу, що в свою чергу збільшує витрати 

кольорових металів. Крім того, при малих напругах істотно зростають втрати 

електроенергії в мережі, що обмежує їх протяжність. У силу вищеназваних 

обставин малі напруги мають обмежене використання. 

Вирівнювання потенціалів є способом зниження напруг доторкання та кроку 

між точками електричного кола, до яких можливе одночасне доторкання людини, 

або на яких вона може одночасно стояти.  

Вирівнювання потенціалів досягається шляхом штучного підвищення 

потенціалу опорної поверхні ніг до рівня потенціалу струмовідної частини, а 

також при контурному заземлені (рис.11.15). Вертикальні заземлювачі в 

контурному заземлені розміщуються як по контуру, так і в середині захищуваної 

зони і з’єднуються сталевими полосами. При замиканні струмовідних частин на 

корпус, що приєднаний до такого контурного заземлення ділянки землі всередині 

контура набувають високих потенціалів, які наближаються до потенціалу 
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заземлювачів. Завдяки цьому максимальні напруги доторкання Uдот та кроку Uк 

знижуються до допустимих значень. 

 
Рис. 11.15. Вирівнювання потенціалів при контурному заземленні 

 

Електричний поділ мереж передбачає поділ електромережі на окремі, 

електрично не з’єднані між собою ділянки за допомогою роздільних 

трансформаторів (РТ). Якщо єдину, сильно розгалужену мережу з великою 

ємністю та малим опором ізоляції, поділити на низку невеликих мереж такої ж 

напруги, які мають незначну ємність та високий опір ізоляції, то при цьому різко 

зменшується небезпека ураження людини струмом (рис.11.16). 

 
 

Рис. 11.16.  Схема електричної мережі до (а) та після (б) поділу: 
Н – навантаження; РТ – роздільний трансформатор; ВН – мережа високої напруги;  

НН – мережа низької напруги 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 12.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.17.  Електробезпека (продовження). 

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на 

нормально неструмовідні частини електрообладнання.  

Заземлення, занулення, автомати максимального струмового  захисту та пристрої 

захисного відключення.    

Класифікація електрообладнання за електрозахистом. 

IP-класифікація електрообладнання за рівнем захисту від пилу та вологи.  

Класифікація електрообладнання за вибухозахистом. 

Організація безпечної експлуатації електрообладнання.  

Вимоги до працівників. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. Навчання та інструктажі 

з електробезпеки. Допуск до роботи.  

Нагляд за безпечним виконанням робіт. Відповідальність за безпечне виконання  робіт. 

Методи та засоби захисту від статичної електрики. Блискавкозахист виробничих об’єктів 

та обладнання. 

      Література:  Л2.4-Л2.9; Л2.12; Л3.38-Л3.41; Л3.47; Л4.5-Л4.6. 

 

Технічні способи та засоби захисту при переході напруг  

на нормально неструмовідні частини електроустановок 

 

Захисне заземлення застосовують у мережах з напругою до 1000 В з 

ізольованою нейтраллю та в мережах напругою вище 1000 В з будь-яким режимом 

нейтралі джерела живлення. 

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з її 

еквівалентом металевих нормально не струмовідних частин, які можуть опинитися 

під напругою при аварійному режимі роботи електрообладнання. Призначення 

захисного заземлення полягає в тому, щоб у випадку появи напруги на металевих 

неструмовідних конструктивних частинах електроустаткування забезпечити 

захист людини від ураження електричним струмом при її доторканні до таких 

частин.  

 

Принцип дії захисного заземлення та занулення 

Принцип дії захисного заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю 

(рис.12.1 а) полягає в зменшені до безпечних значень напруги доторкання та 

кроку, зумовлених замиканням однієї з фаз на корпус.  

Це досягається зменшенням потенціалу на корпусі заземленого устаткування, 

а також вирівнюванням потенціалів, тобто підвищенням потенціалу основи до 

потенціалу заземленого устаткування. 

В електроустановках напругою вище 1000 В з глухозаземленою нейтраллю 

(рис.12.1 б) замикання на корпус завдяки наявності захисного заземлення 

перетворюється на коротке замикання. При цьому спрацьовує максимальний 

струмовий захист і пошкоджена ділянка електроустановки вимикається. 

Якщо корпус устаткування є незаземленим і відбулося замикання на нього 

однієї із фаз, то доторкання до такого корпуса рівнозначно доторканню до фази. 
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Рис. 12.1.  Схема захисного заземлення:  

а – в електроустановках напругою до 1000 В та вище при ізольованій нейтралі мережі живлення; 

б – в електроустановках напругою вище 1000 В при заземленій нейтралі мережі живлення 

 

Якщо ж корпус електрично з’єднаний із землею, то він опиниться під 

напругою замикання ззз RIU  , а людина, яка доторкається до такого корпуса, 

потрапляє під напругу доторкання здот UU  . Струм, який пройде через людину, у 

такому випадку визначається із рівняння: 
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звідки видно, що чим меншими є значення Rз та α, тим менший струм пройде 

через тіло людини, яка стоїть на землі і доторкається до корпуса устаткування. 

Занулення. Заземлення корпусів електрообладнання, що споживає 

електроенергію від мережі напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю 

джерела, неефективне, бо при замиканні фази на корпус напруга на ньому 

відносно землі досягає значення більшого чи рівного половині фазного, а струм 

замикання на землю недостатній для спрацьовування максимального струмового 

захисту. Тому в таких мережах застосовується занулення корпусів 

електроустаткування. 

Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих нормально неструмовідних частин, які можуть опинитися 

під напругою. 

Нульовий захисний провідник – це провідник, який з’єднує частини, що 

підлягають зануленню, з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела 

струму або її еквівалентом. 

 
 

Рис. 12.2. Схема занулення 

 

Принцип дії занулення полягає в перетворені замикання фази на корпус в 

однофазне коротке замикання, тобто замикання між фазним і нульовим 

провідниками, з метою одержання великого струму, здатного забезпечити 
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спрацьовування максимального струмового захисту. Внаслідок цього 

електроустановка автоматично вимикається апаратом захисту від струмів 

короткого замикання. Сила цього струму обумовлюється фазною напругою та 

повним опором ланцюга короткого замикання (петля фаза – нуль) і визначається 

за формулою: 
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,       

де RФ – активний опір фазного провідника, Ом; R0 – активний опір нульового 

провідника, Ом; LФ – індуктивність фазного провідника, Гн; L0 – індуктивність 

нульового провідника, Гн; ZТ - розрахунковий опір трансформатора, Ом. 

Для зменшення небезпеки ураження струмом, яка виникає внаслідок обриву 

нульового провідника, влаштовують (багатократно) додаткове заземлення 

нульового провідника Rд (рис. 14). 

У схемі без повторного заземлення нульового провідника потенціал відносно 

землі корпуса пошкодженого обладнання, якщо зневажати опором 

трансформатора та індуктивним опором петлі фаза – нуль, при замиканні фази на 

корпус визначається залежністю: 
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а при наявності повторного заземлення нульового провідника: 
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У випадку обриву нульового провідника між джерелом живлення та 

пошкодженим електрообладнанням потенціал корпуса відносно землі, якщо немає 

повторного заземлення нульового провідника, дорівнює фазній напрузі φк = UФ, а 

при наявності повторного заземлення: 
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Таким чином, повторне заземлення нульового провідника в період замикання 

фази на корпус знижує напругу доторкання до зануленого електрообладнання як 

при справній схемі, так і у випадку обриву нульового провідника. 

Струм, що протікає через тіло людини, яка доторкається до корпуса 

пошкодженої електроустановки, визначається за формулою: 
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 .         

До схеми занулення ПУЕ пред’являє наступні  вимоги: 

1. Струм однофазного короткого замикання повинен перевищувати не менш 

ніж в 3 рази номінальний струм плавкої вставки або струм спрацьовування 

розщіплювача автоматичного вимикача із зворотною залежною характеристикою. 

При захисті мережі автоматичними вимикачами, які мають тільки 

електромагнітний розщіплювач, кратність струму короткого замикання 

приймається 1,1; при відсутності заводських даних коефіцієнт приймається 1,4 для 

автоматів з номінальним струмом до 100 А, для інших – 1,25. 
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2. Повна провідність нульового провідника у всіх випадках повинна бути не 

менше 50% провідності фазного провідника. 

3. З метою забезпечення безперервності кола занулення, забороняється 

встановлення в нульовий провідник запобіжників та вимикачів. Виняток 

допускається тільки в тому випадку, коли вимикач разом із нульовим провідником 

розмикає й усі фазні провідники. 

4. Опір заземлюючого пристрою, до якого приєднуються нейтралі джерел 

живлення (робоче заземлення R0), не може перевищувати значень, які наведені в 

табл.12.1. Ці опори повинні забезпечуватись з урахуванням використання 

природних заземлювачів, а також заземлювачів повторних заземлень нульового 

провідника. повітряних ліній електропередачі  
 

Табл.12.1. Найбільші допустимі опори заземлюючих пристроїв 

Напруга 

мережі, 

В 

Найбільші допустимі опори заземлюючих пристроїв, Ом 

Заземлень нейтралі трансформаторів, R0 
Повторних заземлень нульового 

провідника, Rд 

Еквівалентне (з урахуванням 

природних заземлювачів і 

повторних заземлень 

нульового провідника 

В тому числі 

лише штучних 

заземлень 

Еквівалентний опір 

всіх повторних 

заземлень 

В тому числі 

опір кожного 

повторного 

заземлення 

660/380 

380/220 

220/127 

2 

4 

8 

15 

30 

60 

5 

10 

20 

15 

30 

60 

*Примітка. Якщо питомий опір ρ землі більший 100 Ом•м, допускається збільшувати 

указаний в таблиці опір в 0,01•ρ раз, але не більш ніж десятикратно. 

 

5. Повторне заземлення нульового провідника повинне виконуватись на 

кінцях повітряних ліній або відгалужень довжиною більше 200 м, а також на 

вводах повітряних ліній у приміщення, електроустановки яких підлягають 

зануленню. 

6. Загальний опір заземлюючих пристроїв всіх повторних заземлень 

нульового провідника і кожного повторного заземлення не повинен 

перевищувати значень, наведених в табл.  

Слід зазначити, що одночасне заземлення та занулення корпусів 

електроустановок значно підвищує їх електробезпеку. 

Захисне вимикання застосовується, як основний або додатковий засіб, якщо 

безпека не може бути забезпечена шляхом влаштування заземлення, або іншими 

способами захисту. 

Захисне вимикання – це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне 

вимкнення електроустановки (не більше ніж 0,2 с) при виникненні в ній небезпеки 

ураження струмом. Наприклад, з цією метою можуть бути використанні автомати 

максимального струмового захисту (номінальні струми спрацювання 6А, 10А, 15А 

….), а також диференційні автомати струмового захисту та пристрої захисного 

відключення, які, на відміну від автоматів максимального струмового захисту, 

спрацьовують в залежності від різниці струмів у фазному та нульовому 

провідниках, або в залежності від величини струму витоку   (номінальні значення 

6мА, 10мА, 15мА ….). 
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Типи систем захисного заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ 

Загальні терміни та визначення згідно з ПУЕ. 

Заземлення – це виконання електричного з’єднання між визначеною точкою 

системи, установки, обладнання і локальною землею. 

З’єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і 

випадковим; а також постійним і тимчасовим. 

Заземлення в ЕУ може бути: захисним (ЗЗ) і функціональним (робочим, ФЗ). 

Захисне заземлення – це заземлення точки або точок системи, установки 

або обладнання з метою забезпечення електробезпеки. Найчастіше - це заземлення 

корпусів ЕУ. 

Функціональне (робоче) заземлення – це заземлення точки або точок 

системи, установки або обладнання з метою, що не обов’язково пов’язана з 

електробезпекою. Найчастіше -  це заземлення нейтральної або середньої точки 

джерела живлення (ДЖ) або заземлення з метою забезпечення електромагнітної 

сумісності. 

Згідно ПУЕ – 2006 прийняті типи систем заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ. 

Тип системи заземлення – це показник, який характеризує влаштування 

нейтрального провідника (N) або провідника середньої точки (M) і з’єднання з 

землею струмовідних частин ДЖ та відкритих провідних частин в ЕУ наругою до 

1 кВ. 

Згідно з існуючою класифікацією прийнято дволітерне позначення типів 

системи заземлення: 

Т – безпосереднє приєднання однієї точки струмовідних частин ДЖ до ЗП; у 

трифазних мережах – це найчастіше нейтраль або фазний провідник, середня 

точка або один з полюсів двопровідних мереж змінного чи постійного струму; 

I – всі струмовідні частини ДЖ ізольовано від землі або одну точку 

заземлено через великий опір (наприклад, прилади контролю ізоляції). 

Друга літера означає характер заземлення відкритих провідних частин ЕУ: 

N – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин ЕУ з точкою 

заземлення ДЖ; 

T – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин із землею незалежно 

від характеру зв’язку ДЖ із землею. 

У системах заземлення прийнято використовувати наступні провідники: 

N-провідник – це нейтральний провідник в ЕУ до 1 кВ, електрично 

з’єднаний з нейтральною точкою ДЖ, що використовується для розподілення 

електричної енергії (умовне позначення на схемах –  див. рис.12.3 а); 

M-провідник – провідник середньої точки – це провідник в ЕУ до 1 кВ, який 

електрично пов’язаний з середньою точкою ДЖ і використовується для 

розподілення електричної енергії ( умовне позначення на схемах – див. рис.12.3 а); 

РЕ-провідник – це захисний провідник в ЕУ до 1 кВ, призначений для 

захисту від ураження електричним струмом (умовне позначення на схемах – див. 

рис.12.3 б). 

РЕN-провідник – провідник в ЕУ до 1 кВ, який поєднує в собі функції 

захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників (умовне позначення на схемах – 

див. рис.12.3 в). 
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Рис.12.3. Умовне позначення провідників у системах заземлення: 

а – N, M – провідників; б – PE – провідників; в – PEN – провідників 

 

Згідно ПУЕ  прийнято такі позначення типу систем заземлення: 

система ТТ – це система, одну точку струмовідних частин ДЖ якої 

заземлено, а відкриті провідні частини ЕУ з’єднано із заземлювачем, електрично 

незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин ДЖ 

(рис 12.4 а); 

 
Рис.12.4. Схеми систем заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ: 

а – типу ТТ; б – типу ІТ;  в – типу TN; 

ФЗ – функціональне заземлення; ЗЗ – захисне заземлення 

 

система IT – це система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи 

заземлено через прилади і/або пристрої, що мають великий опір, а відкриті 

провідні частини ЕУ приєднано до захисного РЕ-провідника (рис.12.4 б); 

система ТN – це система, в якій мережа живлення має глухе заземлення 

однієї точки струмовідних частин ДЖ, а електроприймачі і відкриті провідні 

частини ЕУ приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно N- або М- і РЕ-

або PEN-провідників (рис.12.4 в). 

Системи заземлення TN поділяють на такі підсистеми: 

підсистема TN-C – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

поєднано в одному РЕN-провіднику по всій мережі (рис.12.5 а); 

підсистема TN-S – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

розділені по всій мережі (рис.12.5 б); 
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підсистема TN-C-S – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

поєднані в одному провіднику у частині мережі, починаючи від ДЖ  (рис.12.5 в). 

 

 
Рис.12.5. Схеми підсистем захисного заземлення системи TN в ЕУ напругою до 1 кВ: 

а – підсистеми TN-C; б – підсистеми TN-S; в – підсистеми TN-C-S 

 

Конструкція електроустановок. Класи ЕУ за електрозахистом. 

Конструкція електроустановок повинна відповідати умовам їх експлуатації 

та забезпечувати захист персоналу від можливого доторкання до рухомих та 

струмовідних частин, а устаткування – від потрапляння всередину сторонніх 

предметів та води згідно з існуючою  ІР-класифікацією. 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом, згідно 

вимог ГОСТ 12.2.007.0-75 встановлено п’ять класів електротехнічних виробів: 0, 

0І, І, ІІ, ІІІ. До класу 0 належать вироби, які мають робочу ізоляцію і у яких 

відсутні елементи для заземлення. До класу 0І належать вироби, які мають робочу 

ізоляцію, елемент для заземлення та провід без заземлювальної жили для 

приєднання до джерела живлення. До класу І належать вироби, які мають робочу 

ізоляцію та елемент для заземлення. У випадку, коли виріб класу І має провід до 

джерела живлення, то цей провід повинен мати заземлювальну жилу та вилку із 

заземлювальним контактом. До класу ІІ належать вироби, які мають подвійну або 

посилену ізоляцію і не мають елементів для заземлення. До класу ІІІ належать 

вироби, які не мають внутрішніх та зовнішніх електричних кіл з напругою вищою 

ніж 42 В. 

 

Міжнародна IP-класифікація ЕУ за пило- та вологозахистом 

Маркування ЕУ –  IP XY 

X –  перша цифра – захист від попадання твердих часток та твердих предметів. 

0 – захист відсутній. 

1 – захист від доторкання до небезпечних деталей тильною стороною руки; захист 

від попадання твердих часток (ТЧ) та твердих предметів (ТП) розміром >50мм. 
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2 -  захист від контакту з пальцями руки; захист від попадання ТЧ та ТП з 

розмірами >12мм. 

3 – захист від попадання до небезпечних деталей за допомогою інструменту; 

захист від попаданні ТЧ та ТП з розміром >2,5мм. 

4 – захист від доторкання проволокою до небезпечних деталей та захист від 

попадання ТП з розміром >1мм. 

5 – захист від попадання шкідливого пилу. 

Y - друга цифра - захист  від попадання вологи. 

0 – захист відсутній. 

1 – захист від часток води, які падають вертикально. 

2 – захист від бризок  води, які падають під кутом до 15 град.  до вертикалі. 

3 - захист від бризок  води, які падають під кутом до 60 град.  до вертикалі. 

4 – захист від бризок води в усіх напрямках. 

5 – захист від водяних струменів в усіх напрямках. 

6 – повний захист від бризок та водяних струменів, які подібні до морських 

накатів. 

7 – захист від короткочасних занурень на глибину від 15см до 1м. 

8 – захист від впливу води під час довгострокового занурення на глибину більш 

ніж 1 м. 

 

Вимоги до електрообладнання, що призначене для використання у 

потенційно пожежонебезпечних та вибухонебезпечних середовищах 

Вимоги щодо проектування електрообладнання для пожежонебезпечних і 

вибухонебезпечних зон регламентуються ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-

01) “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

електроустановок”, а також відповідним технічним Регламентом, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. 

У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу можуть застосовуватись 

електроустановки, що мають ступінь захисту відповідно до вимог ПУЕ. Ступінь 

захисту оболонок електрообладнання характеризується можливістю проникнення 

в оболонку твердих тіл і рідини. 

Ступінь захисту оболонок електрообладнання, згідно міжнародної 

кваліфікації, позначається буквосполученням), IP (International Protection після 

якого ставляться дві цифри, перша з яких характеризує ступінь захисту оболонки 

від проникнення твердих тіл, а друга – від проникнення рідин. Класифікація 

передбачає 7 ступенів захисту від проникнення в оболонку твердих тіл (0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6) і 9 ступенів захисту від проникнення в оболонку рідини (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8). 

При відсутності захисту ступінь захисту оболонки позначається ІР 00. При 

ступені захисту від проникнення твердих тіл 1 в оболонку можуть проникати 

тверді тіла розміром понад 50 мм, а при ступені захисту 6 оболонку захищає від 

проникнення пилу в електрообладнання. 

Ступінь захисту 1 від проникнення рідини не допускає проникнення в 

оболонку краплин, а 8 – рідини під тиском. 
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У вибухонебезпечних зонах повинно застосовуватись електрообладнання у 

вибухозахищеному виконанні і, як виняток, електрообладнання відповідного 

ступеня захисту оболонки згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01. 

За призначенням електрообладнання у вибухозахищеному виконанні 

поділяється на дві групи: рудничне і загальнопромислового призначення (не в 

рудниках). Електрообладнання у вибухозахищеному виконанні 

загальнопромислового призначення класифікується за рівнем вибухозахисту, 

видом вибухозахисту та категорією за БЕМЗ і температурною групою 

газоповітряної суміші, в якій це обладнання виконує функції вибухозахисту. 

За рівнем вибухозахисту виділяють: електрообладнання підвищеної 

надійності проти вибуху (2), вибухобезпечне електрообладнання (1), особливо 

вибухобезпечне електрообладнання (0). 

У вибухозахищеному електрообладнанні застосовуються слідуючі види 

вибухозахисту: 

вибухонепроникна оболонка  - d (ГОСТ 22782.6); 

заповнення або продування оболонки 

захисним газом з надлишковим тиском - р (ГОСТ 22782.4); 

іскробезпечне електричне поле - і (ГОСТ 22782.5); 

кварцове заповнення оболонки - q (ГОСТ 22782.2); 

масляне заповнення оболонки - о (ГОСТ 22782.1); 

захист виду - е (ГОСТ 22782.7); 

спеціальний вид вибухозахисту - s (ГОСТ 22782.3). 

Відповідно до приведеного і ГОСТ 12.1.011-78 маркування 

вибухозахищеного електрообладнання включає: 

- рівень вибухозахисту (2, 1, 0); 

- індекс Ех (означає відповідність електрообладнання міжнародним 

стандартам вибухозахисту); 

- вид вибухозахисту (d, p, i, q, o, e, s); 

- знак групи або підгрупи електрообладнання (ІІ, ІІА, ІІВ, ІІЕ); 

- знак температурного класу електрообладнання (Т1…Т6). 

Маркування вибухозахищеного електрообладнання наноситься на його 

корпусі при виготовленні (електрографікою, у виді таблички тощо). Експлуатація 

електрообладнання при пошкодженому маркуванні або його відсутності 

забороняється. 

Наявність на корпусі електрообладнання, наприклад, маркування 1ЕхdIIBT3 

означає, що електрообладнання вибухобезпечне (1), відповідає міжнародним 

стандартам вибухозахисту, побудовано на принципі вибухонепроникної оболонки, 

може застосовуватись у вибухонебезпечних середовищах ІІВ і ІІА, температура на 

поверхні обладнання при його роботі не може бути вищою 200С – нижчої 

температури самозаймання суміші групи Т3.                                    

 

Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок 

споживачів . Нагляд та контроль. 
Опосвідчення стану безпеки електроустановок — офіційне визначення стану 

безпеки i умов подальшої експлуатації електроустановок. 
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Процедура опосвідчення діючих електроустановок напругою до 220 кВ 

регламентується ДНАОП 0.00-8.19-99 «Порядок проведення опосвідчення 

електроустановок споживачів».  Опосвідчення електроустановок здійснюється 

відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Опосвідченню, відповідно до вимог ДНАОП 0.00-8.19-99, підлягають вci 

діючі електроустановки незалежно від форм власності за винятком 

електроустановок вантажопіднімальних кранів, ліфтів, шахтних електроустановок, 

електроустановок суто технологічного призначення (електропечі, електролізні 

установки тощо), електроустановок рухомих транспортних зacoбiв, електричних 

станцій i теплових мереж. 

Мета опосвідчення електроустановок — перевірка відповідності фактичного 

стану безпеки електроустановок вимогам чинних нормативів, відповідності їх 

експлуатації вимогам безпеки, наявності та стану техніко-експлуатаційної 

документації визначення електроустановок, що вичерпали свій ресурс. 

Відповідно до наведеного вище, опосвідчення електроустановок включає: 

• перевірку наявності та стану документації відповідно до вимог Правил 

технічної експлуатації електроустановок; 

• обстеження електроустановок та проведення необхідних профілактичних 

випробувань; 

• аналіз результатів обстеження на відповідність експлуатації елек-

троустановок вимогам безпеки; 

• виявлення електроустановок, що вичерпали свій ресурс. 

Опосвідчення електроустановок проводиться одночасно для підприємства в 

цілому або окремо по електроустановках підприємства комісією в складі керівника 

підприємства, особи, відповідальної за електрогосподарство, i керівника служби 

охорони праці. 

За результатами опосвідчення електроустановок складається протокол 

перевірки стану безпеки електроустановок встановленої форми, який завіряється 

особою, відповідальною за електрогосподарство, та акт опосвідчення стану 

безпеки електроустановок за формою, яка визначається Правилами безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів. 

Експертиза електроустановок — офіційне підтвердження фактичних 

значень параметрів безпеки, їх відповідності вимогам нормативної документації та 

визначення можливості безпечної експлуатації електроустановок. 

Процедура проведення експертизи діючих стаціонарних електроустановок 

напругою до 220 кВ включно, що вичерпали свій ресурс, у тому числі i 

генерувальних електроустановок, які перебувають на балансі споживача, 

визначаються ДНАОП 0.00-8.20-99 «Порядок проведення експертизи 

електроустановок споживачів». Вимоги ДНАОП 0.00-8.20-99 є обов'язковими для 

організацій, які проводять експертизу електроустановок за винятком електричних 

i теплових мереж Міненерго. 

Метою експертизи електроустановок є визначення: 

• стану відповідності параметрів електрообладнання нормативним 

значенням; 

• місць та причин псування електрообладнання; 
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• можливого додаткового ресурсу експлуатації електроустановок до 

виведення в ремонт чи списання; 

• електрообладнання, що не відповідає сучасним вимогам безпеки. 

Експертиза електроустановок здійснюється експертно-технічними 

центрами Держпраці Украни або спеціалізованими організаціями, 

уповноваженими Держпраці. 

Фахівці, які проводять експертизу електроустановок, повинні пройти 

навчання i перевірку знань відповідно до вимог ДНАОП 0.00-8.20-99. 

Експертні організації за заявками власників проводять експертизу 

електроустановок, яка включає: 

• ознайомлення з проектного, будівельно-монтажною та експлуатаційною 

документацією; 

• зовнішній огляд стану електроустановки; 

• фіксування режиму роботи електроустановки; 

• технічне діагностування електроустановки; 

• оформлення результату експертизи. 

За результатами експертизи приймаються рішення про відповідність 

установки нормам безпеки та про терміни чергової експертизи (але не раніше ніж 

через три роки), оформлюються протоколи вимірювань i випробувань, проведені, 

у разі потреби, розрахунки, експертний висновок за встановленою формою. 

 

Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування 

Електрозахисними засобами називаються вироби, що переносяться та 

перевозяться і слугують для захисту людей, які працюють з електроустановками, 

від ураження електричним струмом, від дії електричної дуги та електромагнітного 

поля. 

Залежно від призначення електрозахисні засоби підрозділяються на 

ізолювальні, огороджувальні та запобіжні. 

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від частин 

електроустановок, що знаходяться під напругою та від землі, якщо людина 

одночасно доторкається до землі чи заземлених частин електроустановок та 

струмовідних частин чи металевих конструктивних елементів (корпусів), які 

опинилися під напругою. 

Розрізняють основні та додаткові електрозахисні засоби. До основних 

належать такі електрозахисні засоби, ізоляція яких протягом тривалого часу 

витримує робочу напругу електроустановки, і тому ними дозволяється 

доторкатись до струмовідних частин, що знаходяться під напругою: 

 при роботах у електроустановках з напругою до 1000 В – діелектричні 

рукавички, ізолювальні штанги, інструменти з ізольованими ручками, 

струмовимірювальні кліщі; 

 при роботах в електроустановках з напругою вище 1000 В – 

ізолювальні штанги, струмовимірювальні та ізолювальні кліщі, покажчики 

напруги. 
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Додаткові ізолювальні захисні засоби мають недостатні ізолювальні 

властивості, тому призначені лише для підсилення захисної дії основних засобів, 

разом з якими вони і застосовуються. До них належать: 

 при роботах у електроустановках з напругою до 1000 В – діелектричні 

калоші, килимки, ізолювальні підставки; 

 при роботах в електроустановках з напругою вище 1000 В – 

діелектричні рукавички, боти, килимки, ізолювальні підставки. 

Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового 

огороджування струмовідних частин (щити, бар’єри, переносні огорожі), а також 

для заземлення вимкнутих струмовідних частин з метою запобігання ураження 

струмом при випадковій появі напруги (тимчасове заземлення). 

Запобіжні електрозахисні засоби та пристосування призначені для 

захисту персоналу від випадкового падіння з висоти (запобіжні пояси); для 

забезпечення безпечного піднімання на висоту (драбини, „кігті”), для захисту від 

світлової, теплової, механічної дії електричної дуги (захисні окуляри, щитки, 

спецодяг, рукавички тощо). 

 

Організаційні та технічні заходи з електробезпеки 
До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 років, 

які пройшли інструктаж та навчання з безпечних методів праці, перевірку знань 

правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади та кваліфікаційної 

групи з електробезпеки, і які не мають проти показів, визначених Міністерством 

охорони здоров’я України. 

Для забезпечення безпеки робіт у діючих електроустановках належить 

виконувати наступні організаційні заходи: 

 призначення осіб, які відповідають за організацію та проведення робіт; 

 оформлення наряду чи розпорядження на проведення робіт; 

 організація нагляду за проведенням робіт; 

 оформлення закінчення робіт, перерв у роботі, переведення на інші 

робочі місця. 

До технічних заходів, які необхідно виконувати в діючих 

електроустановках для забезпечення безпеки робіт при проведенні робіт зі зняттям 

напруги в діючих електроустановках чи поблизу них: 

 вимкнення установки (частини установки) від джерела живлення 

електроенергії; 

 механічне блокування приводів апаратів, які здійснюють вимкнення, 

зняття запобіжників, від’єднання кінців лінії, яка здійснює електропостачання та 

інші заходи, що унеможливлюють випадкову подачу напруги до місця проведення 

робіт; 

 встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля струмовідних 

частин, що залишаються під напругою і до яких в процесів роботи можливе 

доторкання або наближення на недопустиму відстань; 

 встановлення заземлення (ввімкнення заземлювальних ножів чи 

встановлення переносних заземлень); 
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 огородження робочого місця та вивішування плакатів безпеки; 

До технічних заходів, які необхідно виконувати в діючих 

електроустановках для забезпечення безпеки робіт при проведенні робіт на 

струмовідних частинах, які знаходяться під напругою та поблизу них: 

 виконання робіт за нарядом не менш ніж двома працівниками зі 

застосуванням електрозахисних засобів, під постійним наглядом, із забезпеченням 

безпечного розташування працівників, використовуваних механізмів та 

пристосувань. 

 

Організація безпечної експлуатації діючих електроустановок 

Електроустановка діюча – електроустановка або її дільниця, які 

перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням 

комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена у зоні дії наведеної напруги або 

має перетин з діючою ПЛ. 

 ПЛ під наведеною напругою – ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ (повітряна лінія 

зв'язку), що проходить по всій довжині або поблизу контактної мережі 

електрифікованої залізниці змінного струму, і на вимкнених проводах котрих 

наводиться напруга більше 42 В. 

Організація безпечної експлуатації ЕУ включає: 

– добір та навчання працівників для експлуатації ЕУ; 

– дотримання організаційних заходів безпеки; 

– виконання технічних заходів безпеки; 

– випробування діючих ЕУ; 

– надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. 

Вимоги до працівників, що обслуговують ЕУ 

Працівники, які обслуговують ЕУ, поділяються на дві групи: працівники 

електротехнічні і працівники електротехнологічні. 

Працівники електротехнічні – це працівники, посада або професія яких 

пов'язана з обслуговуванням ЕУ, що склали іспит з правил безпеки під час 

експлуатації ЕУ і мають групу з електробезпеки. 

Працівники електротехнологічні  – працівники, посада або професія яких 

пов'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, але 

в обов'язки котрих не входить обслуговування його електроприводу.  

Електротехнічні працівники поділяються на: 

– адміністративно-технічні – це керівники підприємств, начальники цехів, 

служб, відділів, дільниць, лабораторій, їх заступники, інші ІТП, на яких покладені 

адміністративні функції; 

– оперативні – це працівники, що перебувають на чергуванні у зміні і 

допущені до оперативного керування і оперативних перемикань; 

– виробничі – це працівники, що забезпечують виробничий процес, робота 

яких пов'язана з виробничим процесом; 

– оперативно-виробничі  –  виробничі  працівники,  що  підготовлені  до 

оперативного обслуговування закріпленого за ними обладнання. 

Вимоги до працівників: 
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 Вимоги за віком. Працівникам, молодшим 18 років, може бути 

присвоєна кваліфікаційна група з електробезпеки не вища II. 

 Вимоги щодо здоров’я. Перед прийняттям на роботу і періодично 

через 2 роки особи, що обслуговують діючі ЕУ, проходять медогляд. До роботи в 

ЕУ не допускаються особи, що мають каліцтво, гостроту зору та слуху нижчу 

певного рівня, а також захворювання серця, дихальних шляхів, нервової системи, 

крові, шкіри та інших органів. 

 Вимоги щодо кваліфікації. Перед прийомом на роботу і під час 

роботи працівники проходять відповідні інструктажі (ввідний, первинний, 

повторний, позаплановий та цільовий). Крім того, до призначення на самостійну 

роботу, у випадку переведення на іншу роботу та перерві у роботі більше 6 місяців 

і періодично через рік працівники, які обслуговують діючі ЕУ, проходять 

навчання і складають екзамени кваліфікаційній комісії; за результатом екзамену їм 

присвоюється кваліфікаційна група з електробезпеки і видається іменне 

посвідчення. 

Всього існує п’ять кваліфікаційних груп – I -V. Група I присвоюється без 

складання екзамену після відповідного інструктажу. Для присвоєння чергової 

групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в ЕУ з 

попередньою групою. Для роботи в ЕУ напругою до 1 кВ працівник повинен мати 

II або III групи, а до та понад 1 кВ – IV або V групи. 

Для одержання груп II – III працівники мають: 

– чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в ЕУ;  

– знати та вміти застосовувати на практиці правила безпеки в обсязі, 

потрібному для виконання роботи; 

– знати будову електроустановок; 

– вміти практично надавати першу допомогу потерпілим у разі нещасних 

випадків, у т.ч. застосовувати способи реанімації. 

Для одержання груп IV - V додатково необхідно знати компонування ЕУ, а 

також уміти організовувати безпечне проведення робіт та навчати працівників 

інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим. 

Для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги 

пунктів Правил безпеки. 

Забороняється допускати до роботи в ЕУ осіб, які не пройшли навчання і 

перевірку знань Правил безпеки, які не мають при собі посвідчення про перевірку 

знань, а також з простроченим терміном перевірки знань.  

Експлуатація діючих ЕУ поділяється на оперативне обслуговування та 

виконання робіт. 

Оперативне обслуговування включає наступні операції: 

– ведення необхідного режиму роботи ЕУ; 

– проведення перемикань та оглядів обладнання; 

– підготовку до проведення ремонту (підготовка робочого місця, допуск); 

– технічне обслуговування окремого обладнання, передбачене виробничими 

інструкціями. 

Виконання робіт: 
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–  ремонтні роботи – комплекс робіт з  відновлення справності та 

працездатності обладнання: відновлення,  випробування, налагодження та ін.; 

– технічне обслуговування - комплекс робіт з підтримки працездатності 

обладнання у період його застосування - випробування, підтяжка контактних 

з'єднань, доливання ізоляційного масла, контроль ізоляції та ін.  

Робота у ЕУ стосовно заходів безпеки поділяється на три категорії:  

– зі зняттям напруги – це роботи, що проводяться в ЕУ чи її частині, в 

якій зі струмовідних частин знято напругу та доступ в ЕУ чи їх частини, що 

знаходяться під напругою, унеможливлено; 

– без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них – це 

роботи, що проводяться безпосередньо на струмовідних частинах або на відстанях 

від всіх частинах, менших допустимих (табл.12.2); 

 
Таблиця 12.2. Допустимі відстані від людини та використовуваних нею інструментів до   

струмовідних частин під напругою 

 

Напруга, кВ 

 

До 1 
 

 6-35 

 

 110 

 

 150 

 

 220 

 

 330 

 

400-500 

 

 750 

 

    800 

ПЛ РП         

Відстань, м 0,6 
Не 

норм. 
  0,6  1 ,0   1,5   2,0   2,5    3,5  5,0      5,5 

Примітка. ЕУ напругою 3 кВ прирівнюються до 6 кВ, 60 кВ - до 110 кВ 

– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що 

перебувають під напругою – це роботи, під час яких є неможливим випадкове 

наближення працівників та інструменту до струмовідних частин на відстань, 

меншу допустимої. 

Організаційні заходи, що визначають порядок виконання роботи в ЕУ. 

Роботи в ЕУ стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються:  

–  за нарядом-допуском; 

–  за розпорядженням; 

– у порядку поточної експлуатації. 
Організаційними заходами безпеки є: 

– укладення і затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами-

допусками; розпорядженнями і у порядку поточної експлуатації; 

– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт; 

– оформлення робіт нарядом-допуском чи розпорядженням; 

– підготовка робочих місць; 

– допуск до роботи; 

– нагляд під час виконання робіт; 

– переведення на інше робоче місце; 

– оформлення перерв у роботі та її закінчення. 

Відповідальним за безпеку робіт в ЕУ є: 

– працівник, який видає наряд або розпорядження; 

– працівник , який дає дозвіл на підготовку робочого місця; 

– працівник, який готує робоче місце; 
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– працівник, який допускає до роботи (допускач); 

– керівник робіт; 

– працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач); 

– члени бригади, що працює. 

Кожна з перелічених осіб відповідає за безпеку на своїй дільниці. 

Виконання робіт за нарядом-допуском. Наряд-допуск (наряд) – складене 

на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що 

визначає її зміст, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад 

бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. 

За нарядом виконуються найбільш відповідальні роботи, які вимагають 

спеціальної підготовки робочого місця:  
–  зі зняттям напруги; 

– без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них; 

– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, коли потрібне 

встановлення тимчасових огороджень; 

– з підійманням понад 3 м від рівня землі до ніг людини ( роботи на висоті); 

– з розбиранням конструкції опори; 

– з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж 0,5 м; 

– із застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів у РП чи 

охоронній зоні ПЛ та ін. 

Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади 

та усувати від роботи членів бригади, які порушують Правила.Він повинен мати 

групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в ЕУ напругою понад 1 кВ та 

IІІ – до 1 кВ. 

Виконання робіт за розпорядженням. Розпорядження – це завдання на 

безпечне виконання робіт, що реєструються у журналі та визначає її зміст, місце, 

час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) та осіб, яким доручене її виконання. 

Має одноразовий характер і строк дії його обмежений тривалістю робочого дня. 

За розпорядженням виконуються менш складні роботи, що не потребують 

підготовки робочого місця, а саме: 

– роботи  без  зняття  напруги  віддалік  від  струмовідних  частин,   що 

перебувають під напругою; 

– аварійно-відбудовчі роботи ( тривалістю до 1 години); 

– роботи зі зняттям напруги в ЕУ напругою до 1 кВ; 

– огляд ПЛ у легкопрохідній місцевості за сприятливої погоди; 

– з підніманням до 3 м від рівня землі до ніг людини; 

– з відкопуванням стійок опори на глибину до 0,5 м та ін. 

Роботи за розпорядженням виконуються з попереднім оформленням у 

журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженням або в оперативному журналі. 

Виконання робіт у порядку поточної експлуатації. Поточна 

експлуатація – це довготривале завдання на виконання оперативними чи 

оперативно-виробничими працівниками самостійно на закріпленій за ними 

дільниці протягом зміни робіт за попередньо оформленим та затвердженим 

переліком. 

У порядку поточної експлуатації можуть виконуватись такі роботи: 
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– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під 

напругою (прибирання коридорів і службових приміщень, прибирання території, 

ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп); 

– зі зняттям напруги в ЕУ до 1 кВ; 

– обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення; 

– обслуговування цехових ЕУ та ін. 

Організаційними заходами, які убезпечують виконання робіт у порядку 

поточної експлуатації є: 

– визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт; 

– укладання і затвердження переліку робіт, що виконуються у порядку 

поточної експлуатації; 

– призначення виконавців (виконавця) робіт з відповідною групою 

електробезпеки; 

– ознайомлення виконавців з переліком і характером робіт, а також 

вимогами безпеки під час їх виконання. 

Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Для 

підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, слід вжити у 

вказаному порядку такі технічні заходи: 

– Здійснити необхідні відключення струмовідних частин, на яких буде 

виконуватися робота, а також необгороджених струмовідних частин, до яких 

можливе наближення людей або використовуваних ними інструментів і пристроїв 

на відстані, менші допустимих (табл. 12.2). Вжити заходів, що перешкоджають 

помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури, а саме: 

приводи комутаційних апаратів замкнути механічним замком або заблокувати, 

встановити ізоляційні накладки, зняти запобіжники, від'єднати кінці кабелю, 

виконати розшиновку і ін. Напругу слід вимикати з усіх боків. 

– Вивісити заборонні плакати на приводах комутаційних апаратів 

(роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів): “Не вмикати! Працюють люди”, “Не 

вмикати! Робота на лінії” чи на засувках, що закривають доступ стисненого 

повітря у пневматичні приводи комутаційної апаратури –“Не відкривати! 

Працюють люди”. 

–  Обгородити невідключені струмовідні частини, доступні для випадкового 

доторкання, щитами, ширмами, екранами, виготовленими з ізоляційних 

матеріалів. На тимчасові огорожі прикріпити застережні плакати “Стій! Напруга”, 

обернені написом назовні. Допускається застосування ізоляційних накладок, 

розміщених між вимкненими і тими, що знаходяться під напругою, струмовідними 

частинами до 10 кВ. У ВРУ під час робіт, що проводяться з землі, робоче місце 

слід обгородити ( з залишенням проходу) канатом з рослинних чи синтетичних 

волокон і вивісити на канаті застережні плакати “Стій! Напруга”, обернені 

написом всередину огородженого простору. На конструкціях, сусідніх з тією, по 

якій дозволяється підніматися до робочого місця, слід вивісити застережні плакати 

“Не вилазь! Уб'є”. 

– Перевірити відсутність напруги на вимкнених струмовідних частинах 

шляхом перевірки схеми та покажчиком напруги (напругою до 220кВ включно; у 
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зовнішніх ЕУ (ПЛ, ВРУ) перевіряти відсутність напруги покажчиком дозволяється 

тільки у суху погоду). 

– Заземлити відключені струмовідні частини шляхом включення 

заземлюючих ножів роз'єднувачів або накладення переносних заземлень. 

Переносні заземлення спочатку треба приєднати до заземлювального пристрою, а 

потім, після перевірки відсутності напруги, встановити на струмовідній частині. 

Заземлювати струмовідні частини слід з усіх боків, звідки може бути подана 

напруга до робочого місця. Знімати переносне заземлення необхідно в зворотній 

послідовності: спочатку зняти його з струмовідних частин, а потім - від 

заземлювального пристрою. Після заземлення відключених струмовідних частин 

на приводах комутаційних апаратів, включення яких призведе до подання напруги 

на ці частини, слід вивісити вказівні плакати - “Заземлено”. 

– Після виконання цих операцій по підготовці робочого місця на місці 

роботи слід встановити настановчі плакати – “Працювати тут ”, а на стаціонарних 

драбинах і конструкціях, по яких дозволяється підніматися, – “Вилазити тут”. 
 

Плакати безпеки в ЕУ 

Плакат безпеки – це виконане у переносному вигляді на листовому 

матеріалі, що не проводить електричний струм (пластмаса, фанера, картон), 

відповідного розміру текстове повідомлення (інколи з відповідним малюнком), 

призначене для заборони, настанови або дозволу певних дій, привертання уваги 

або застереження працівників з метою убезпечення виконання робіт, а також для 

надання необхідної інформації. 

Плакати безпеки в ЕУ поділяються на заборонні, застережні, настановні і 

вказівні. 

Заборонні плакати призначені для заборони дій з комутаційними 

апаратами, у разі помилкового увімкнення яких може бути подано напругу на 

місце виконання роботи: 

• ”Не вмикати! Працюють люди “ – для заборони подання напруги на 

робоче місце; вивішується на приводах роз'єднувачів чи вимикачів; 

• “Не вмикати! Робота на лінії” – для заборони подавання напруги на 

лінію, де працюють люди; вивішується на тих самих комутаційних апаратах; 

• “Не відкривати! Працюють люди” – для заборони подання стисненого 

повітря   чи   газу; вивішуються   на   засувках   повітропроводів   до 

повітрозбірників та трубопроводів, у разі помилкового відкривання яких може 

виникнути небезпека для працівників;  

• “Робота під напругою. Повторно не вмикати!” – для заборони 

повторного вмикання вимикачів ПЛ після автоматичного вимкнення їх без 

погодження з виконавцем робіт; 

• “Небезпечне електричне поле. Без засобів захисту прохід заборонено! 

“ –  для попередження про небезпечність дії електричного поля на працівників і 

заборони  пересування без засобів захисту; встановлюється на ВРУ напругою 330 

кВ і більше . 

Застережні плакати призначені для попередження про небезпеку 

наближення до струмовідних частин під напругою: 
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• “Стій! Напруга “ – для попередження про небезпеку ураження 

електричним струмом; вивішується на захисних тимчасових огородженнях 

струмовідних частин під напругою; 

• “Випробування. Небезпечно для життя ” – для попередження про 

небезпеку під час проведення випробувань підвищеною напругою; вивішується 

написом назовні на обладнанні під час випробувань підвищеною напругою; 

• “Не вилазь Уб'є! “ – для попередження про небезпеку піднімання по 

конструкціях, якщо можливе наближення до струмовідних частин під напругою. 

Настановчі плакати призначені для дозволу визначених дій тільки у разі 

виконання конкретних вимог безпеки: 

• “Працювати тут! “ – для зазначення робочого місця; вивішується на 

робочому місці; 

• “Вилазити тут!” – для визначення безпечного шляху піднімання на 

робоче місце, що розміщене на висоті; вивішується на конструкціях, по яких 

дозволяється підніматись на розміщене на висоті робоче місце.  

Вказівний плакат – “Заземлено” – призначений для зазначення про 

недопустимість подання напруги на заземлену частину ЕУ; вивішується на 

приводах роз’єднувачів відокремлювачів і вимикачів, у разі помилкового 

вмикання яких може подаватись напруга на заземлену частину ЕУ. 

 

Захист від статичної електрики 

Статична електрика – це сукупність явищ, що пов’язані з виникненням, 

накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні або в 

об’ємі діелектричних та напівпровідникових речовин, матеріалів та виробів. 

Виникнення зарядів статичної електрики є результатом складних процесів 

перерозподілу електронів чи іонів при стиканні двох різнорідних тіл (речовин). 

Порушення поверхневого контакту при терті тіл призводить до електризації 

- виникнення електричних зарядів, які можуть утримуватись на поверхні цих тіл 

протягом тривалого часу. Такі заряди, на відміну від рухомих зарядів динамічної 

електрики (електричний струм) знаходяться у статичному стані. 

Електричні заряди виникають: 

 при терті діелектричних тіл один об одного або об метал 

(наприклад, пасові передачі); 

 при переливанні, перекачуванні, перевезенні в ємностях горючих 

та легкозаймистих рідин; 

 при транспортуванні горючих газів трубопроводом; 

 при подрібненні діелектриків; 

 при переміщенні сухого запиленого повітря зі швидкістю понад 

15 – 20 м/с і т.п. 

За сприятливих умов, наприклад, при низькій вологості повітря статичні 

заряди не лише утворюються, а й накопичуються. Коли в результаті такого 

накопичення вони набудуть високого потенціалу, то може виникнути швидкий 

іскровий розряд між частинами устаткування або розряд на землю. Такий іскровий 
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розряд при наявності горючих сумішей може спричинити вибух чи пожежу. В 

цьому і полягає основна небезпека статичної електрики. 

Заряди статичної електрики можуть утворюватись чи передаватись 

(контактним або індукційним шляхом) тілу людини. Якщо виникнуть іскрові 

розряди, то вони викликають фізіологічну дію у вигляді уколу чи незначного 

поштовху, які самі по собі не являють небезпеки для людини (сила струму розряду 

дуже мала). Однак, враховуючи неочікуваність такого розряду, у людини може 

виникнути переляк, внаслідок якого може відбутись рефлекторний рух, що в низці 

випадків призводить до травмування (робота на висоті, біля рухомих незахищених 

частин устаткування тощо). 

Систематичний вплив електростатичного поля підвищеної напруженості 

негативно впливає на організм людини, викликаючи, в першу чергу, 

функціональні розлади центральної нервової та серце-судинної систем. Відповідно 

до ГОСТ 12.1.045-84 гранично допустима напруженість електричного поля Едоп на 

робочих місцях не повинна перевищувати 60 кВ/м, якщо час впливу tв не 

перевищує 1 год; при 1 год < tв < 9 год – вдоп tE 60 . 

Захист від статичної електрики та її небезпечних проявів досягається трьома 

основними способами: 

1. запобіганням виникнення та накопичення статичної електрики, 

2. прискоренням стікання електростатичних зарядів, 

3. нейтралізацією електростатичних зарядів. 

Запобігти виникненню статичної електрики чи зменшити її величину можна 

заміною небезпечної технології, зменшенням швидкості руху речовини по 

трубопроводу, виготовленням поверхонь, що труться, з однорідних матеріалів. 

Прискоренню стікання зарядів сприяє заземлення устаткування, збільшення 

електропровідності матеріалів шляхом нанесення на їх поверхню антистатичних 

добавок чи присадок, підвищення відносної вологості повітря. 

Нейтралізація зарядів статичної електрики здійснюється внаслідок іонізації 

повітря індукційними, високовольтними, радіоактивними та комбінованими 

нейтралізаторами. 
 

Блискавкозахист. 
Блискавкозахист — це система захисних пристроїв та заходів, що 

призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель та споруд, 

устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, 

спричинених блискавкою.  

Блискавка — особливий вид проходження електричного струму через 

величезні повітряні прошарки, джерелом якого є атмосферний заряд, накопичений 

грозовою хмарою. Умови утворення таких хмар — велика вологість та швидка 

зміна температури повітря. За таких умов у атмосфері Землі проходять складні 

фізичні процеси, які призводять до утворення та накопичення електричних 

зарядів. При підвищенні напруженості електричного поля до критичних значень 

виникає розряд, який супроводжується яскравим свіченням (блискавкою) та 

звуком (громом). Довжина каналу блискавки може досягати кількох кілометрів, 

сила струму — 200 000 А, напруга— 150 000 кВ, а температура — 10000 °С і 
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більше. Час існування блискавки 0,1 — 1 с. Що секунди земну кулю уражають в 

середньому більше 100 блискавок. 

Розрізняють первинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки. 

Прямий удар блискавки (ураження блискавкою) — безпосередній контакт 

каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням 

через неї струму блискавки. Прямий удар блискавки здійснює на уражений об'єкт 

наступні дії: електричну, що пов'язана з ураженням людей і тварин електричним 

струмом та виникненням перенапруг на елементах, по яких струм відводиться в 

землю; теплову, що зумовлена значним виділенням теплоти на шляхах 

проходження струму блискавки через об'єкт; механічну, що спричинена ударною 

хвилею, яка поширюється від каналу блискавки, а також електродинамічними 

силами, що виникають у конструкціях, через які проходить струм блискавки. 

Під вторинними проявами блискавки розуміють явища під час близьких 

розрядів блискавки, що супроводжуються появою потенціалів на конструкціях, 

трубопроводах, електропроводах всередині будівель і споруд, які не зазнали 

прямого удару блискавки. Вони виникають внаслідок електростатичної та 

електромагнітної індукції. 

Електростатична індукція проявляється у наведені потенціалів на металевих 

елементах конструкції, в незамкнутих металевих контурах, що може викликати 

іскріння всередині будівель та споруд і тим самим ініціювати пожежу чи вибух. 

Електромагнітна індукція супроводжуються появою в просторі змінного 

магнітного поля, яке індукує в металевих контурах, що утворені із різних 

протяжних комунікацій (трубопроводів, електропроводів і т. п.) електрорушійну 

силу (ЕРС). 

У замкнутих контурах ЕРС призводить до появи наведених струмів. У 

контурах, в яких контакти недостатньо надійні в місцях з'єднання, такі струми 

можуть викликати іскріння або сильне нагрівання, що дуже небезпечно для 

приміщень, де утворюються вибухо- та (або) пожежонебезпечні концентрації. 

Ще однією особливістю вторинного прояву блискавки є занесення високих 

потенціалів у будівлю по металоконструкціях, які підведені в цю будівлю 

(трубопроводах, рейкових шляхах, естакадах, проводах ліній електропередач і т. 

п.). Такі занесення супроводжуються електричними розрядами, які можуть стати 

джерелом вибуху чи пожежі. 

Захист об'єктів від прямих ударів блискавки забезпечується шляхом 

встановлення блискавковідводів згідно вимог ДСТУ Б В.2.5-38-2008. Захист від 

електростатичної індукції (вторинний прояв блискавки) здійснюється 

приєднанням устаткування до заземлювача для відведення електростатичних 

зарядів, індукованих блискавкою, в землю. Захист від електромагнітної індукції 

полягає у встановленні методом зварювання перемичок між протяжними 

металоконструкціями в місцях їхнього зближення менше ніж на 10 см. Інтервал 

між перемичками повинен становити не більше 20 м. Це дає змогу наведеному 

струму блискавки переходити з одного контуру в інший без утворення 

електричних розрядів. Захист від занесення високих потенціалів у будівлю 

здійснюється шляхом приєднання до заземлювача металоконструкцій перед їх 

введенням у будівлю. 
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Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три категорії. 

Приналежність об'єкта, що підлягає блискавкозахисту, до тієї чи іншої категорії 

визначається головним чином його призначенням та класом 

вибухопожежонебезпечних зон згідно ПУЕ. 

I категорія — будівлі та споруди або їх частини з вибухонебезпечними 

зонами класів В-І та В-ІІ. В них зберігаються чи знаходяться постійно або 

використовуються під час виробничого процесу легкозаймисті та горючі 

речовини, що здатні утворювати газо-, пило-, пароповітряні суміші, для вибуху 

яких достатньо невеликого електричного розряду (іскри). 

II категорія — будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні 

вибухонебезпечні зони В-Іа, В-Іб, В-ІІа. Вибухонебезпечні газо-, пило-, 

пароповітряні суміші в них можуть з'явитися лише при аварії чи порушенні 

установленого технологічного процесу. До цієї ж категорії належать зовнішні 

установки класу В-Іг та склади, у яких зберігаються вибухонебезпечні матеріали, 

легкозаймисті та горючі рідини. 

III категорія — ціла низка будівель та споруд, зокрема: будівлі та споруди з 

пожежонебезпечними зонами класів П-І, П-ІІ та П-ІІа; зовнішні технологічні 

установки, відкриті склади горючих речовин, що належать до зон класів П-ІП; 

димові та інші труби підприємств і котельних, башти та вишки різного 

призначення висотою 15 м і більше. 

Об'єкти І та II категорій необхідно захищати як від прямих ударів 

блискавки, так і від вторинних її проявів. Будівлі та споруди III категорії повинні 

мати захист від прямих ударів блискавки та занесення високих потенціалів, а 

зовнішні установки — тільки від прямих ударів. 

При виборі пристроїв блискавкозахисту за категоріями враховують 

важливість об'єкта, його висоту, місце розташування серед сусідніх об'єктів, 

рельєф місцевості, інтенсивність грозової діяльності. Останній параметр 

характеризується середньорічною тривалістю гроз у годинах для даної місцевості . 

Для захисту об'єкта від прямих ударів блискавки застосовують 

блискавковідвід — пристрій, який височіє над захищуваним об'єктом, сприймає 

удар блискавки та відводить її струм у землю. Захисна дія блискавковідводу 

базується на властивості блискавки уражати найбільш високі та добре заземлені 

металеві конструкції. За конструктивним виконанням блискавковідводи 

поділяються на стержневі, тросові та сітчасті (рис.12.6)  а за кількістю та 

загальною площею захисту — на одинарні, подвійні та багатократні. Окрім того, 

розрізняють блискавковідводи встановлені окремо та такі, що розташовані на 

захищуваному об'єкті. Будь-який блискавковідвід (рис.12.6) складається з  

блискавкоприймача 1 (металевий стержень, трос, сітка), який безпосередньо 

сприймає удар блискавки; несівної опори 2 (спеціальні стовпи, елементи 

конструкцій будівлі), на якій розташовується блискавкоприймач; струмовідводу 3 

(металевий провідник, конструкція), по якому струм блискавки передається в 

землю; заземлювача 4, який забезпечує розтікання струму блискавки в землі. 

Блискавковідвід характеризується зоною захисту (рис.12.7) — частиною 

простору, навколо блискавковідводу, яка захищена від прямих ударів блискавки з 

відповідним ступенем надійності. За величиною ступеня надійності зони захисту 
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можуть бути двох типів: зона А — ступінь надійності не менше 99,5%, зона Б — 

не менше 95%.  

Для одинарного стержневого блискавковідводу висотою h ≤ 150 м зона захисту 

являє собою конус з вершиною на висоті h0< h. На рівні землі зона захисту 

утворює коло радіусом r0, а горизонтальний переріз зони на висоті hx утворює 

коло радіусом rх .  

 

Рис 12.6. Блискавковідводи: 

а—стержневий; б—тросовий; в—сітчастий; 1 — блискавкоприймач; 2 — несівна 

опора (поверхня); 3 — струмовідвід; 4 — заземлювач 

 

Рис.12.7. Зони захисту блискавковідводів: 

а — одинарного стержневого; б — одинарного тросового;  

1 — межа зони захисту на рівні землі; 2 — межа зони захисту на рівні hх. 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 13.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.18.  Вимоги з безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, 

випробуваннях та експлуатації РТО та телекомунікаційних систем і мереж. 

Технічні регламенти з безпеки радіоелектронного обладнання та телекомунікаційних 

систем, електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного електрообладнання.   

Особливості сучасного європейського законодавства в галузі телекомунікацій. 

Відповідність вимогам безпеки систем управління, програмного забезпечення, 

контрольно-вимірювальних приладів.  

        Література:  Л2.7-Л2.9;Л2.12-Л2.13; Л3.8-Л3.18 

 

Технічні регламенти з безпеки радіоелектронного обладнання та 

телекомунікаційних систем, електромагнітної сумісності та безпеки 

низьковольтного електрообладнання. 

Згідно із статтею 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти  та 

процедури оцінки відповідності»  на основі діючих Директив та Регламентів ЄС в 

сфері промислової безпеки розроблені та затверджені Кабінетом  Міністрів  

України відповідні Технічні регламенти з безпеки промислового обладнання та 

продукції, в тому числі: 

- Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого 

(термінального) обладнання 

-  Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні; 

-  Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки; 

-  Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання; 

-  Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання; 

- Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для 

застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі тощо. 

Виробники будь якого радіотехнічного та телекомунікаційного обладнання 

зобов’язані в процесі його проектування, виготовлення та подальшій  експлуатації 

забезпечити виконання всіх вимог вище перелічених Технічних регламентів щодо 

відповідності даного обладнання існуючим вимогам безпеки. 
 

Особливості сучасного європейського законодавства з безпеки 

 радіо- та телекомунікаційне обладнання 

Що стосується радіо- і телекомунікаційного обладнання та апаратури, то 

основним нормативним документом, який до 13 червня 2016 року в повному 

обсязі визначав вимоги щодо їх безпеки, є Директива 1999/5/ЕС «Радіо- та 

телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їх відповідності» 

/Directive 1999/5/ЕС  «Radio Equipment And Telecommunications Terminal 

Equipment And The Mutual Recognition Of  Their Conformity» – (R & TTE)/, в 

подальшому Директива R & TTE. 

Саме на основі цієї Директиви в Україні вже розроблений та затверджений 

постановою КМУ від 24 червня 2009 № 679 Технічний регламент радіообладнання 

і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, який набрав 

чинності з 13.01.2014 р.. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-2008-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-2008-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=332-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=785-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1149-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898-2008-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898-2008-%EF
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Директива R & TTE створює регулятивну базу для поставок на ринки, вільного 

переміщення і введення в експлуатацію в країнах Європейського Союзу  радіо- та 

телекомунікаційного термінального обладнання та апаратури.  

Згідно з даною Директивою радіо- і телекомунікаційне термінальне 

обладнання та апаратура повинні відповідати наступним основним вимогам: 

 забезпечувати захист здоров'я і гарантію безпеки як користувача, так і  

будь-якої іншої людини, і здійснювати це з урахуванням  цілей щодо вимог 

безпеки, які містяться в Директиві 73/23/EЕС, але без встановлення граничних 

напруг; 

 забезпечувати відповідні вимоги з електромагнітної сумісності, які   

містяться в Директиві 89/336/ЕЕС (з доповненнями Директиви 2004/108/EC, а в 

подальшому і Директиви 2014/30/EU); 

 радіоелектронна апаратура повинна конструюватися таким чином, щоб 

ефективно використовувати спектри частот, які виділені для наземного і 

космічного радіозв'язку, а також орбітальні ресурси для уникнення шкідливих 

взаємних завад. 

З 13 червня 2016 року стосовно радіообладнання вступає в силу нова 

Директива 2014/53/EU, або як її ще називають Директива RED, Європейського 

Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про приведення у відповідність 

законів держав-членів, що стосуються рішень, доступних на ринку 

радіообладнання і скасування дії Директиви R & TTE стосовно даного виду 

обладнання.  

На даний час в Україні також вже розроблений проект відповідного 

Технічного регламенту з безпеки радіообладнання /радіоелектронних засобів/, в 

якому реалізовані усі вимоги даної Директиви Європарламенту та Ради. 

Директива RED створює регулятивну базу для поставок на ринки, вільного 

переміщення і введення в експлуатацію в країнах Європейського Союзу  

радіообладнання /радіоелектронних засобів/.  

Слід зауважити, що сфера дії Директиви RED не поширюється на фіксовані 

лінії передач зв’язку. Основні вимоги стосовно фіксованих ліній передач зв’язку 

викладені в Директиві 1999/5/ЕС, яка в подальшому повинна бути адаптована 

відповідно до рішень Європейського парламенту та Ради. 

Сфера дії Директиви RED також не поширюється: 

– на обладнання,  перелік якого приведений у Додатку 1 цієї Директиви 

(радіообладнання, що використовується радіоаматорами /ст.1 Директиви RED/; 

суднове обладнання, яке підпадає під дію Директиви 96/98/ЕС; повітряно-десантні 

вироби, їх частини та техніка, які підпадають під дію ст.3 Регламенту № 216/2008 

Європейського парламенту і Ради; дослідницьке обладнання, яке буде 

використовуватися виключно в науково-дослідних цілях); 

– на радіообладнання, яке використовується виключно для діяльності, що 

пов’язана з громадською безпекою, обороною та державною безпекою. 

Слід зауважити, що  радіообладнання, яке підпадає під дію Директиви  RED, 

може одночасно підпадати  під дію і інших Директив,  зокрема Директиви LVD з 

безпеки низьковольтного електрообладнання та Директиви EMC з 

електромагнітної сумісності  /п.1(а)  та п.1(в)  Статті 3 Директиви RED/.     
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Згідно із статтею 3 Директиви  RED радіообладнання  повинно відповідати 

наступним основним вимогам. 

п.1. Радіообладнання повинно бути сконструйоване таким чином, щоб 

забезпечити: (а) охорону здоров’я та безпеки людей і свійських тварин, захист 

власності, вирішення задач щодо вимог безпеки, викладених в Директиві 

2014/35/EU, але без встановлення граничних напруг; (в) адекватний рівень  

електромагнітної сумісності відповідно до вимог Директиви 2014/30/EU. 

п.2. Радіообладнання повинно бути сконструйоване таким чином, щоб 

забезпечити підтримку та ефективне використання радіочастотного спектру  та 

уникнення «шкідливих завад». 

п.3. Радіообладнання повинно бути сконструйоване таким чином, щоб воно 

відповідало наступним основним вимогам, а саме: 

a) взаємодіяти з відповідними аксесуарами, зокрема із зарядними пристроями; 

b) мати можливість взаємодії через мережу з іншою радіоапаратурою; 

c) забезпечувати можливість його підключення до інтерфейсів відповідного 

типу на всій території ЄС; 

d) не погіршувати якість роботи мережі та якість сервісу обслуговування;  

e) забезпечувати відповідний рівень захисту особистих даних та приватного 

життя користувачів та абонентів; 

f) підтримувати певні функції щодо захисту від шахрайства; 

g) підтримувати певні функції щодо забезпечення доступу аварійно-

рятувальним службам; 

h) підтримувати певні функції щодо полегшення можливості його 

використання користувачами з обмеженими можливостями; 

i) підтримувати певні функції щодо можливості завантаження відповідного 

програмного забезпечення.  

Введення радіообладнання в експлуатацію та його використання 

регламентується Статтею 7 Директиви RED. 

Що стосується проведення процедури оцінки відповідності, то вона повинна 

здійснюватися згідно з вимогами Статті 16 та Статті 17 Директиви RED (Розділ 

ІІІ). 

Стаття 16 – це стаття щодо презумпції відповідності радіообладнання. Згідно з 

цією Статтею, радіообладнання, яке відповідає гармонізованим стандартам, 

вважається таким, що відповідає основним вимогам, які викладені у Статті 3 цієї 

Директиви і передбачені цими стандартами або відповідною їх частиною.  

Згідно вимог Статті 17 Директиви RED, при проведені процедури оцінки 

відповідності радіообладнання, рекомендовані до застосування такі модулі: 

модуль А – внутрішній контроль виробництва (Додаток ІІ Директиви RED); 

модуль В – експертиза ЄС-типу /EU-type examination/ (Додаток ІІІ Директиви 

RED);  

модуль С – відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва 

(Додаток ІІІ Директиви RED); 

модуль Н – відповідність типу, що базується на повній гарантії якості (Додаток 

ІV Директиви RED). 
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Виробник підтверджує відповідність радіообладнання основним вимогам, що 

викладені у Статті 3 (п.1), використовуючи такі процедури щодо оцінки 

відповідності; 

а) внутрішній контроль виробництва  (модуль А); 

в) експертиза ЄС-типу /EU-type examination/, що супроводжується процедурою 

відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва  (модуль В + 

модуль С); 

с) відповідність типу на основі повної гарантії якості (модуль Н). 

У разі, якщо має місце оцінка відповідності радіообладнання основним 

вимогам, що викладені у статті 3 (п.2 та п.3), і виробник  використовує 

гармонізовані стандарти, які були опубліковані в Офіційному Журналі 

Європейського Союзу, то він може застосувати ті ж самі  процедури оцінки 

відповідності, що і в попередньому випадку. 

Якщо ж при оцінці відповідності радіообладнання з дотриманням основних 

вимог, що визначені у Статті 3 (п.2 та п.3), виробник не використовує 

гармонізовані стандарти, які були опубліковані в Офіційному Журналі 

Європейського Союзу,  або використовує їх лише частково чи такі стандарти не 

існують, то у цьому разі він повинен застосувати такі процедури щодо оцінки 

відповідності; 

в) експертиза ЄС-типу /EU-type examination/, що супроводжується процедурою 

відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва  (модуль В + 

модуль С); 

с) відповідність типу на основі повної гарантії якості (модуль Н). 

По завершенню процедури оцінки відповідності, виробник радіообладнання, 

згідно вимог Статті 18 Директиви RED, повинен скласти декларацію 

відповідності. Складаючи цю декларацію, виробник бере на себе відповідальність 

за те, що дане радіообладнання повністю відповідає основним вимогам, 

викладеним у Статті 3 Директиви RED.  

Вимоги щодо складання декларації, а також її спрощеної версії приведені 

відповідно у Додатках VІ та VІІ Директиви RED. 

Згідно з вимогами Директиви RED виробник також повинен забезпечити 

відповідне маркування радіообладнання знаком СЕ. Дане маркування є 

обов’язковим і здійснюється відповідно до Статті 19  Директиви RED та діючого 

Регламенту ЕС №765/2008. 

Що стосується технічної документації на радіообладнання, то вимоги щодо її 

складання приведені у Статті 21  Директиви RED, а її зміст визначається 

вимогами, які викладені у Додатку V Директиви RED. 

Технічна документація на радіообладнання повинна містити: 

а) загальний опис радіообладнання, включаючи: 

     і) фотоматеріали або ілюстрації щодо зовнішнього вигляду, маркування та 

внутрішнього компонування; 

    іі) версії програмного забезпечення; 

    ііі) інструкції щодо монтажу обладнання та встановлення програмного 

забезпечення, а також інструкції з експлуатації; 

в) креслення і схеми компонентів, вузлів, електричних кіл тощо; 
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с) описи та пояснення до креслень та схем; 

d) список застосованих гармонізованих стандартів та інших нормативних 

документів;  

e) копію декларації відповідності; 

f) копію сертифікату відповідності  у разі, якщо застосовується модуль В: 

експертиза ЄС-типу /EU-type examination/ (Додаток ІІІ); 

g) результати проектних розрахунків, проведених випробувань тощо; 

h) протоколи випробувань; 

i) пояснення до гарантій виробника стосовно того, що радіообладнання зможе 

функціонувати в межах хоча б  однієї з держав-членів ЄС не порушуючи  вимог 

щодо використання радіочастотного спектру. 

Слід зазначити, що при проведені процедури оцінки відповідності 

електричного та електронного обладнання, зокрема  телекомунікаційного та 

радіотехнічного, необхідно також застосовувати  положення європейського 

стандарту EN 50581:2012 ”Technical documentation for the assessment of electrical 

and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances”, в якому 

приведені вимоги до технічної документації для оцінки електричних та 

електронних виробів щодо обмеження вмісту в них небезпечних речовин.  

Також до цього процесу можуть мати відношення такі Директиви, як:   

 Директива 2002/96/EC (друга назва – Директива WEEE) Європейського 

парламенту та Ради від 27 січня 2003 року про відходи електрообладнання та 

електронних пристроїв; 

 Директива 2011/65/EU (друга назва – Директива RoHS або RoHS2)  

Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2011 року щодо обмеження 

використання деяких шкідливих речовин в електричному та електронному 

обладнанні  – це нова  редакція Директиви RoHS, яка вступила в силу з січня 2013 

року і замінила собою попередню редакцію Директиви RoHS, а саме  Директиву 

2002/95/EC (друга назва – Директива RoHS  або RoHS1). 

Виконання як Директиви WEEE, так і Директиви RoHS тісно пов'язане між 

собою і має особливо важливе значення,  оскільки  в значній мірі сприяє 

поліпшенню стану навколишнього середовища.  

Директива WEEE, покликана звести до мінімуму екологічну шкоду при 

проведені процесу  утилізації відходів від електричного та електронного 

обладнання, зобов'язавши виробників, продавців та імпортерів, які виробляють і 

продають це електричне та електронне обладнання під власною торговою маркою, 

перепродають під власною торговою маркою обладнання іншого виробника, 

імпортують або експортують на професійній основі електричне та електронне 

обладнання в будь-яку країну Європейського Союзу, збирати, повторно 

використовувати, переробляти або утилізувати такі відходи. Для подальшого 

використання, переробки або утилізації відходів електричного та електронного 

обладнання, ці відходи повинні бути  поділені на різні категорії згідно з 

існуючими вимогами Директиви WEEE. 

Таким чином, Директива WEEE регламентує принципи зберігання, збору та 

переробки відходів електричного та електронного обладнання.  
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Згідно з Директивою WEEE, країни-учасниці несуть повну відповідальність за 

налаштування обладнання для збору відходів, при цьому розповсюджувачі 

зобов'язані безкоштовно забирати зношене обладнання.  В свою чергу, виробники 

несуть повну відповідальність за відновлення та вторинну переробку своєї 

продукції. 

Європейська Директива WEEE також встановлює правила щодо  

відповідальності виробників за утилізацію або вторинну переробку споживчих 

електронних товарів і компонентів. Особливо жорсткі правила Директива WEEE 

встановлює відносно  утилізації товарів, що містять шкідливі речовини.  

Сфера дії Директиви RoHS поширюється на такі категорії продукції, як 

телекомунікаційне та радіотехнічне обладнання і устаткування інформаційної 

техніки, споживча електроніка, електричні інструменти та обладнання, побутова 

техніка, торговельні автомати, освітлювальна арматура, лампи розжарювання 

тощо. 

Завдання Директиви RoHS – це запобігання або зменшення забруднення 

навколишнього середовища небезпечними для здоров'я людини речовинами, що 

містяться як в електричному, так і в електронному обладнанні.  

З самого початку Директива RoHS була прийнята з метою обмеження вмісту в 

електричному та електронному обладнанні, а також  в процесі їх виробництва, 

шести особливо небезпечних речовин. Дана Директива встановлює межі 

допустимих концентрацій цих речовин, дотримання яких є обов'язковим:  

Lead (свинець) 0,1% Pb. 

Mercury (ртуть) 0,1% Hg. 

Cadmium (кадмій) 0,01% Cd. 

Hexavalent chromium (шестивалентний хром) 0,1% Cr6+. 

Polybrominated biphenyls (PBB) (Полібромдіфеніл ПБД) 0,1%. 

Polybrominated diphenyl ethers (PBDES) (Полібромбіфенілові ефіри     ПБДЕ)  

0,1%. 

На даний час в Україні вже затверджений відповідний Технічний Регламент 

щодо обмеження використання деяких небезпечних речовини в електричному та 

електронному обладнанні, який затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 р. N 1057. Зазначений Технічний Регламент було 

розроблено саме з урахуванням положень Директиви RoHS1.  

Однією з важливих відмінностей другої, оновленої версії Директиви RoHS, а 

саме Директиви 2011/65/EU (RoHS2) «On The Restriction Of The Use Of Certain 

Hazardous Substances In Electrical And Electronic Equipment», є те, що вона 

поширюється на категорії промислової продукції, які не були охоплені 

Директивою 2002/95/EC (RoHS1). До таких категорій відносяться (зліва додатково 

вказана офіційна  дата застосування Директиви RoHS2): 

– медичне обладнання (за винятком імплантатів) – з 22 липня 2014; 

– інструменти моніторингу та контролю – з 22 липня 2014; 

– лабораторні діагностичні медичні прилади – з 22 липня 2016; 

– промислові прилади моніторингу та контролю – з 22 липня 2017. 

Електричне та електронне обладнання, яке не підпадало під дію першої версії 

Директиви RoHS (RoHS1) і яке не входить в жодну з вищеназваних категорій 
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другої оновленої версії Директиви RoHS (RoHS2),  підпадає під дію Директиви 

RoHS2, але лише з 22 липня 2019 року. Таким чином, з 22 липня 2019 року 

положення RoHS2 буде поширено на все електричне та електронне обладнання за 

виключенням  згідно із  Додатком 1 Директиви RoHS2: 

– обладнання військового призначення, яке необхідне для захисту   життєво 

важливих інтересів безпеки держав-членів ЄС; 

–  обладнання, яке призначене для космічних цілей; 

– спеціально спроектованого та виготовленого обладнання, яке повинно бути 

встановлено як складова частина іншого виду обладнання, що не підпадає під дію  

Директиви RoHS2; 

–  дослідницького обладнання тощо. 

На основі Директиви 2011/65/ЕС в Україні вже розроблений проект нового 

Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних 

речовин в електричному та електронному обладнанні, який замінить діючий 

Технічний Регламент, затверджений постановою КМУ від 3 грудня 2008 №1057.  
 

Вимоги безпеки до низьковольтного електрообладнання 

Основним нормативним документом, який визначав вимоги щодо безпеки 

низьковольтного обладнання до 2016 року була Директива 2006/95/ЕС 

«Низьковольтне обладнання» /Directive 2006/95/ЕС «Low Voltage Directive» - 

(LVD) /, в подальшому Директива LVD . 

Директива LVD поширюється на низьковольтне обладнання, під яким 

розуміється усе  електрообладнання, використання якого передбачає номінальну 

напругу від 50 до 1000 В для змінного струму і від 75 до 1500 В для струму 

постійного.  

 До низьковольтного обладнання, на яке поширюється дія Директиви LVD, 

може бути віднесено як радіотехнічне, так і телекомунікаційне обладнання.  

Слід зауважити, що Директива LVD не відноситься до електрообладнання, 

яке використовується у потенційно вибухонебезпечному середовищі (ATEX).  

 Для забезпечення повної відповідності електрообладнання вимогам 

Директиви LVD, виробник зобов’язаний враховувати усі вимоги перелічених у цій 

Директиві гармонізованих європейських стандартів як на етапі проектування, так і 

на етапі виробництва, а також під час проведення випробувань 

електрообладнання, його діагностики та сертифікації.  

Випробування електрообладнання є обов’язковою умовою при проведенні 

його сертифікації. Саме випробування дозволяють не тільки виявити можливі 

відхилення від існуючих стандартів, але і запропонувати шляхи щодо приведення 

електрообладнання у відповідність до існуючих вимог безпеки.  

Дослідження виробничого обладнання та продукції на відповідність вимогам 

Директиви LVD не обмежується тільки електричною частиною і ізоляцією. 

Обов’язково необхідно розглядати і інші аспекти безпеки, це і пожежна безпека  

та механічні пошкодження,  радіація,  хімічні небезпеки, і все це також є частиною 

процедури підтвердження відповідності вимогам Директиви LVD. 

У Директиві LVD  максимально прописані всі можливі ризики, що мають 

відношення до застосування електрообладнання та електронних пристроїв, у тому 
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числі ризики електричного, хімічного, механічного, вібраційного, шумового 

впливу, аспекти ергономіки, при цьому  всі вони мають бути враховані з метою 

виключення нанесення  можливої шкоди споживачеві.  

Директивою LVD встановлюється 11 «цілей безпеки» - це  основні вимоги 

даного документа щодо проведення випробувань, діагностики, сертифікації та 

подальшої експлуатації  низьковольтного обладнання. 

При проведені процедури підтвердження відповідності електротехнічної 

продукції, яке відноситься до низьковольтного обладнання,   вимогам Директиви 

LVD необхідно враховувати  і той факт, що до цього процесу можуть мати 

відношення і інші Директиви Нового Глобального підходу в сфері безпеки 

промислового обладнання та продукції, в тому числі: 

 Директива 2001/95/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 року 

щодо загальної безпеки продукції; 

 Директива 2002/96/EC Європейського парламенту та Ради від 27 січня 2003 року 

про відходи електрообладнання та електронних пристроїв (WEEE) та інші діючі 

Директиви ЄC. 

Для здійснення процедури  відповідності основним вимогам Директиви LVD 

виробник зобов’язаний скласти всю необхідну технічну документацію (технічний 

файл) - Technical Construction File (TCF). Ця технічна документація повинна 

включати у себе всі теми, що  пов'язані з безпекою використання конкретної 

продукції, в тому числі всі запобіжні заходи, інструкції, протоколи випробувань а 

також інші необхідні для ідентифікації цієї продукції документи, наприклад, 

електричні схеми, креслення механічних частин, докладний перелік 

комплектуючих (специфікації) тощо.  

З 20 квітня 2016 року почала діяти нова редакція Директиви LVD, а саме 

Директива 2014/35/EU (LVD) Європейського парламенту та Ради від 26 лютого 

2014 р., яка замінила  Директиву 2006/95/EC (LVD). 

До 20 квітня 2016 року заяви про відповідність обладнання та продукції 

Директиві LVD повинні були бути у відповідності з діючими вимогами Директиви 

2006/95/EC (LVD)  і не посилатися на Директиву 2014/35/EU (LVD). При цьому  

усі економічні оператори (виробники, уповноважені представники, імпортери та 

дистриб’ютори) повинні були звертати увагу на їх зобов'язання, у тому числі щодо 

змін, які торкнулися технічної документації. 

Слід зауважити, що нова редакція Директиви LVD (Директива 2014/35/EU),  

як і попередня версія (Директива 2006/95/EC) вимагає включення в технічний 

файл додаткових розрахунків щодо визначення  усіх потенційних ризиків. 

Будь-яке низьковольтне обладнання або виріб, що потрапляє під дію нової 

Директиви 2014/35/ EU (LVD) має бути чітко ідентифікованим (тип, серійний 

номер), що дає змогу визначити  чіткий зв'язок з відповідною технічною 

документацією, декларацією відповідності та  сертифікатом.  

Виробник повинен скласти технічну документацію, яка дозволяє оцінити 

відповідність електричного обладнання вимогам з безпеки, які визначені 

гармонізованими стандартами. У технічному файлі обов’язково повинні бути 

представленні результати відповідного аналізу ризиків та оцінки ризиків. При 
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цьому виробник несе повну відповідальність за проведену оцінку ризиків і 

реалізацію всіх необхідних заходів з безпеки.  

Слід зауважити, що попередня редакція  Директиви LVD, а саме Директива 

2006/95/EC (LVD), не вимагала проведення аналізу ризиків і їх оцінку. За новими 

вимогами Директиви 2014/35/EU (LVD) аналіз та оцінка ризиків (Додаток III), 

повинні проводитися в рамках процедур оцінки відповідності конкретного 

обладнання або виробу. 

У Додатку IV нової Директиви 2014/35/EU (LVD)  визначений шаблон 

Декларації про відповідність. Виробник і уповноважений представник або 

імпортер зобов'язані на першу вимогу надавати Декларацію відповідності за 

запитом влади. 

 

Вимоги щодо забезпечення  електромагнітної сумісності  

Основними нормативними документами, які до недавнього часу повністю 

регулювали в Європейському Союзі питання щодо забезпечення електромагнітної 

сумісності електрообладнання та радіоелектронної апаратури в країнах членах 

Європейського Союзу є Директива 2004/108/EC «Electromagnetic compatibility» 

(Директива EMC), а також так звані спеціальні Директиви щодо вимог з 

електромагнітної сумісності (ст.2 Директиви 89/336/ЕЕС): Директива 2004/22/EC 

«Measuring Instrument» (Директива MID) та Директива 1999/5/ЕС «Radio 

Equipment and Tele-communications Terminal Equipment and the Mutual Recognition 

of their Conformity» (Директива R & TTE). 

Директива 2004/108/EC (попередні Директиви 89/336/EEC; 92/31/EC; 

93/68/EEC), в подальшому просто Директива EMC, покликана знизити різного 

роду втрати та витрати в результаті нещасних випадків, які можуть мати місце при 

використанні неякісного або небезпечного з точки зору електромагнітної 

сумісності електрообладнання та радіоелектронної апаратури.  

Постановою Кабінету Міністрів України за № 785 від 29.07.2009 р. в Україні 

вже затверджений Технічний регламент  з електромагнітної сумісності обладнання 

розроблений саме з урахуванням вимог даної Директиви ЕМС. 

Основні терміни та визначення, що використовуються у Директиві ЕМС: 

1."апаратура" - усі електричні та електронні пристрої, а також обладнання та 

установки, що включають електричні та/або радіоелектронні компоненти; 

2."електромагнітні збурення" - електромагнітні явища, здатні створювати 

завади, що перешкоджають роботі пристроїв, приладів або систем; 

3."завадостійкість" - здатність пристрою, приладу або системи працювати на 

стабільному якісному рівні при наявності електромагнітного збурення; 

4."електромагнітна сумісність" - здатність пристрою, приладу або обладнання 

задовільно працювати в зовнішньому електромагнітному середовищі, не 

викликаючи при цьому своєю дією електромагнітних збурень, що перешкоджають 

роботі інших пристроїв, приладів та систем що знаходяться в тому ж зовнішньому 

електромагнітному середовищі. 

Згідно з Директивою EMC будь-яке електрообладнання та будь-яка апаратура 

радіоелектронної техніки повинні бути спроектовані таким чином, щоб виключити 

можливість перевищення параметрів і меж електромагнітних завад, які ними 
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генеруються, а також забезпечити  не сприймання ними зовнішніх завад певного 

рівня. 

Для забезпечення презумпції відповідності цілям безпеки Директиви EMC, 

електрообладнання та апаратура радіоелектронної техніки повинні проектуватися і 

виготовлятися згідно із гармонізованими європейськими стандартами EN, які 

приведені у цій Директиві. 

Сфера дії Директиви EMC поширюється на все електрообладнання та на всю 

радіоелектронну техніку, що  реалізуються  на ринках Єдиної Економічної зони 

(ЕЕА)  та експлуатується на території країн Європейського Союзу. 

Згідно з Додатком I Директиви EMC, будь-яке електрообладнання та будь-які 

пристрої радіоелектронної техніки, що завозяться на територію країн ЄС або 

виробляються на цій території,  повинні відповідати наступним основним 

вимогам: 

1. Електромагнітні завади, які генеруються електрообладнанням та 

радіоелектронною апаратурою  не повинні перевищувати рівнів, визначених і 

узгоджених в Директиві EMC і в гармонізованих стандартах EN. 

2. Мати певний рівень захищеності від зовнішніх електромагнітних завад, які 

можуть виникати при експлуатації електрообладнання та радіоелектронної 

апаратури в певних умовах і при певних параметрах їх роботи. 

Максимальні електромагнітні завади, що генеруються електрообладнанням та 

радіоелектронною апаратурою, повинні бути такими, що не перешкоджають 

використанню, зокрема,  наступного обладнання та апаратури: 

a) побутових радіо- і телевізійних приймачів; 

b) промислового виробничого обладнання; 

c) обладнання мобільного радіозв'язку; 

d) мобільних радіостанцій і обладнання комерційного радіо-телефонного 

зв’язку; 

e) медичної і наукової апаратури; 

f) обладнання, що використовується в сфері інформаційних технологій; 

g) побутових електричних приладів і домашнього електронного обладнання; 

h) авіаційної та морської радіоапаратури; 

 i) електронного обладнання для цілей освіти; 

j) телекомунікаційних мереж і апаратів; 

k) радіомовних та телевізійних передавачів; 

l) джерел світла і люмінесцентних ламп. 

Перш ніж приступити до процедури оцінки відповідності  електрообладнання 

та радіоелектронної апаратури Директиві EMC, виробник повинен визначити, чи 

здатний він оцінити свій продукт самостійно або існує необхідність залучення 

уповноваженого нотифікованого органу. Виконавши процедуру оцінки 

відповідності Директиві EMC, виробник електрообладнання та радіоелектронної 

апаратури зобов'язаний скласти декларацію відповідності, тим самим оголосити 

про свою відповідальність за якість, безпеку і відповідність своєї продукції даній 

Директиві. Випуск Декларації відповідності є юридично обов'язковою вимогою. 

Декларація про відповідність Директиві EMC повинна включати у себе: 

• посилання на відповідні Директиви EMC, MID та R & TTE; 
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• інформацію про виробника: найменування та адресу; 

• ідентифікаційні дані зразка; 

• інформацію про використані гармонізовані стандарти; 

•  технічні параметри обладнання,  відповідність якого декларується; 

• дати і підписи уповноважених осіб виробника або європейського 

представника. 

Технічна документація на електрообладнання та  радіоелектронну апаратуру 

(технічний файл - Technical Construction File /TCF/), відповідність яких Директиві 

ЕМС декларується,  повинна  включати у себе: 

 Загальний опис обладнання/пристроїв; 

 Свідоцтво/документ, що підтверджує відповідність з 

узгодженими/гармонізованими стандартами, якщо такі є, і відомості про їх 

застосування (в повному обсязі або частково); 

 Якщо виробник не застосовує гармонізовані стандарти, або застосовує їх 

тільки частково, то у цьому разі необхідний відповідний опис і пояснення кроків, 

які були зроблені для виконання основних вимог Директиви ЕМС, в тому числі і 

опис оцінки електромагнітної сумісності, викладений в    Додатку II, пункті 1 

Директиви ЕМС; 

 Результати виконаних проектних розрахунків, проведених перевірок, 

протоколи випробувань тощо. 

Електромагнітні завади, які генеруються електрообладнанням та 

радіоелектронними пристроями і  системами, становлять суттєву загрозу для 

здоров'я людини і навколишнього середовища, Саме тому в багатьох країнах 

Європейського Союзу введені їх обов'язкові випробування на електромагнітну 

сумісність (ЕМС). 

Спеціалізовані лабораторії, які проводять випробування на електромагнітну 

сумісність (ЕМС), здійснюють свою діяльність за наступними напрямами: 

 надання послуг щодо проведення сертифікаційних випробувань в різних 

галузях; 

 проведення випробувань (типових, приймальних, періодичних) за 

відповідними параметрами ЕМС; 

 проведення випробувань безпосередньо на об'єктах замовника; 

 розробка методик для проведення випробувань, надання різної 

консультативної допомоги, що стосується параметрів ЕМС тощо. 

Основні  види виробничого обладнання та продукції, які згідно Директиві 

ЕМС вимагають обов’язкового  проведення  відповідних випробувань на 

електромагнітну сумісність, це: 

 побутова техніка; 

 освітлювальне обладнання, вентиляційні системи; 

 електричні машини, що відрізняються малою потужністю; 

 технологічне спеціальне обладнання; 

 електровимірювальні прилади; 

 медичні прилади та апарати; 

 електротехніка і електроніка для дому та офісу;  

 радіо- та телекомунікаційне обладнання. 
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На даний час існує вже нова редакція Директиви ЕМС - Директива 

2014/30/EU «Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 

26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to 

electromagnetic compatibility». 

По відношенню до попередньої Директиви 2004/108/EU, нова Директива 

2014/30/ЕU має більш жорсткі вимоги щодо електромагнітної сумісності 

електрообладнання та  радіоелектронної апаратури і це підвищує гарантію того, 

що електрообладнання і пристрої та системи радіоелектронної техніки, які 

підпадають під дію даної Директиви ЕМС, в повній мірі будуть відповідати всім 

необхідним вимогам з електромагнітної сумісності у разі їх розміщення їх на 

ринку  країн Європейського Союзу і відповідати цим вимогам вони будуть 

протягом усього часу їх експлуатації.  

Директива 2014/30/ЕU повністю скасовує та замінює Директиву 2004/108/EC. 

Слід зауважити, що на даний час перехідний період щодо застосування нової 

редакції Директиви ЕМС (Директиви 2014/30/EU) відсутній. Електрообладнання 

та пристрої радіоелектронної техніки, які будуть розміщені на ринку 

Європейського Союзу відповідно до вимог Директиви 2004/108/EC до 20 квітня 

2016 року не потребуватимуть додаткових доказів щодо їх відповідності.  

Здебільшого, дотримання вимог нової редакції Директиви EMC щодо 

забезпечення електромагнітної сумісності електрообладнання та пристроїв 

радіоелектронної техніки істотно не відрізняється щодо оцінки відповідності у 

випадку, якщо виробник має у своєму розпорядженні фахівців з електромагнітної 

сумісності і відповідну випробувальну базу, де можна перевірити всі існуючі і 

можливі аспекти відповідності. Основні вимоги, перелічені в Додатку I нової 

редакції Директиви EMC, залишаються майже тими самими, що і раніше, але для 

стаціонарних установок визначено можливість застосування відповідних 

інженерних методів щодо оцінки відповідності. Нова Директива 2014/30/EU 

визначає, що виробник може застосувати процедури оцінки відповідності також і 

шляхом введення внутрішнього контролю виробництва (Додаток II Директиви 

2014/30/EU), але тільки в деяких аспектах існуючих основних вимог, що не завжди 

підтверджує повну відповідність  існуючим нормам з електромагнітної сумісності. 

Як правило, виробник не в змозі своїми силами визначити всі існуючі та можливі 

аспекти. У випадку, якщо таким чином неможливо довести повну відповідність 

європейським вимогам, згідно Додатку III Директиви 2014/30/EU застосовуються 

дві процедури щодо доказу відповідності:  

- Випробування типу «EU-type examination», це процедура оцінки 

відповідності, за допомогою якої уповноважений (нотифікований) орган вивчає 

технічну конструкцію апарату, а також перевіряє і засвідчує, що технічний проект 

даного пристрою відповідає всім вимогам Додатку I Директиви 2014/30/EU - 

пункт 1. Обладнання повинно бути виготовлено з урахуванням останніх технічних 

досягнень та вимог для забезпечення його роботи належним чином (без 

електромагнітних завад, які перевищують допустимі рівні і які можуть негативно 

вплинути на роботу радіо- та телекомунікаційного обладнання або іншого 

обладнання). Згідно даної процедури сертифікації, виробник отримує підсумковий 

документ – «EU-type examination Certificate». 
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- Виконання процедури відповідності типовому зразку на основі 

внутрішнього контролю виробництва, за допомогою якої виробник повинен вжити 

всіх необхідних заходів, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували 

відповідність продукції, яка виготовляється, затвердженому типовому зразку, 

наведеному у Сертифікаті «EU-type examination Certificate», і при цьому і 

виробничий процес і контроль повністю би відповідали всім вимогам Директива 

2014/30/EU, які застосовуються до цієї продукції. 

Сертифікат «EU-type examination Certificate» мають право видавати виключно 

нотифіковані органи Європейського Союзу. 

Нова Директива EMC, з двома видами процедур, такими як внутрішнє 

регулювання виробництва і процедура експертизи типу «EU-type examination 

Certificate», покликана виключити будь-які лазівки для несумлінних виробників та 

імпортерів при розміщенні продукції на внутрішньому ринку країн Європейського 

Союзу. Директива 2014/30/EU пропонує більш ефективні методи та заходи щодо 

нагляду за ринком, істотно активізує контроль, а також уточнює обов'язки 

національних регуляторів ринку. Нова Директива EMC вимагає від виробника та 

імпортера надавати споживачеві більш повну (розширену) інформацію про 

електрообладнання та радіоелектронну апаратуру. Органи нагляду за ринком (на 

вимогу Директиви 2014/30/EU) зобов'язані не тільки перевірити відповідність 

продукції існуючим вимогам з урахуванням її призначення, але і продовжувати 

здійснювати контролюючі заходи  і в умовах подальшої експлуатації 

електрообладнання та пристроїв і систем радіоелектронної техніки. 

 

Відповідність вимогам безпеки контрольно-вимірювальних приладів, 

систем управління, програмного забезпечення  

Основним нормативним документом, який визначає вимоги безпеки стосовно 

особливостей виробництва, реалізації та експлуатації контрольно-вимірювальних 

пристроїв та систем на території Європейського Союзу є Директива 2004/22/EC 

/Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 

2004 on measuring instruments – (MID)/ [18], в подальшому Директива MID. Ця 

Директива поширюється на всі системи та прилади з вимірювальними функціями і 

встановлює основні вимоги з безпеки, яким повинні відповідати ці вимірювальні 

засоби  у разі їх виробництва та реалізації на ринку Європейського Союзу, а також 

у разі введення їх в експлуатацію. Саме на основі Директиви MID в Україні і був 

розроблений відповідний Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів 

вимірювальної техніки. 

Слід зауважити, що Директива MID – це також і спеціальна Директива ЄC 

щодо вимог з електромагнітної сумісності (ЕМС) (ст.2 Директиви 89/336/ЕЕС, 

Директива 2014/30/EU). 

Згідно з вимогами Директиви MID, виробник повинен скласти технічну 

документацію на засіб вимірювання (ЗВ), як це встановлено в Статті 10 цієї 

Директиви. Згідно із цією Статтею: 

1. Технічна документація повинна ясно і чітко описувати конструкцію ЗВ, 

особливості його роботи та виробництва, і дозволяти проводити оцінку його 

відповідності згідно з вимогами  Директиви MID. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=332-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=332-2009-%EF
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2. Технічна документація повинна бути досить докладною і достатньою для 

того, щоб забезпечити  визначеність метрологічних характеристик ЗВ, їх 

відтворюваність та  цілісність ЗВ. 

3. Технічна документація повинна включати усі необхідні дані для оцінки 

відповідності та ідентифікації типового зразка та/або ЗВ: 

(а) загальний опис ЗВ; 

(b) принципову схему і робочі креслення, креслення компонентів та 

складових частин, електричні схеми і т. ін.; 

(c) опис виробничих операцій, що забезпечують спроможність (правильність) 

виробництва; 

(d) опис електронних приладів з кресленнями, діаграмами та загальною 

інформацією про програмне забезпечення (у разі необхідності), для 

пояснення  їх характеристик та особливостей роботи; 

(e) описи і пояснення, необхідні для розуміння пунктів (b), (c) і (d), 

включаючи роботу самого ЗВ; 

(f) перелік стандартів та/або нормативних документів, які застосовуються 

повністю або частково; 

(g) опис додаткових рішень, прийнятих для забезпечення суттєвих вимог 

Директиви MID, у разі, якщо стандарти та/або нормативні документи, 

зазначені в Статті 13 цієї Директиви, не застосовувалися; 

(h) результати конструктивних конструкторських розрахунків, експертиз і т. 

ін.; 

(i) відповідні результати випробувань (у разі необхідності), для того, щоб 

продемонструвати, що типовий зразок та/або ЗВ відповідає вимогам  

Директиви MID в заявлених нормальних умовах роботи і при встановлених 

впливах навколишнього середовища; 

 (j) Сертифікати ЄC на затверджений типовий зразок ЗВ або сертифікати ЄС з 

експертизи конструкції ЗВ.  

4. Виробник повинен визначити місце нанесення клейм та маркувань на ЗВ. 

5. Виробник повинен вказати умови сумісності з інтерфейсом і складовими 

частинами (у разі необхідності). 

6. Також необхідно представити перелік методів, які використовувалися  для 

запобігання можливих ризиків, та надати опис цих методів. 

Що стосується функціональної безпеки електричних, електронних та 

програмованих електронних систем управління, а також самого програмного 

забезпечення,  то вони  регламентуються вимогами стандарту IEC 61508 

«Функціональна безпека систем електричних, електронних програмованих 

електронних, що пов’язані з безпекою», а також стандарту IEC 62061 «Безпека 

обладнання. Функціональна безпека систем електричних, електронних 

програмованих електронних, що пов’язані з безпекою».  

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 14.  

  Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.18.  Вимоги з безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, 

випробуваннях та експлуатації РТО та телекомунікаційних систем і мереж (продовження). 

Вимоги безпеки щодо розміщення радіотехнічних об’єктів та організація відповідних 

санітарно-захисних зон . 

Санітарно-захисні зони та паспорти безпеки радіотехнічних об’єктів (РТО).   

Вимоги безпеки при будівництві, монтажу та експлуатації лінійно-кабельних споруд 

зв’язку та необслуговуваних підсилювальних пунктів. 

Вимоги з безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та 

експлуатації телекомунікаційних систем. 

Безпека праці при використанні засобів обчислювальної техніки. 

 

      Література:  Л2.7-Л2.9;Л2.12-Л2.13; Л3.8-Л3.18; Л3.21-Л3.32; Л3.34; Л3.42 

 

Державний облік і реєстрація РТО  

Контроль за дотриманням гранично допустимих рівнів ЕМП здійснюється 

спеціалістами установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України на стадії 

проектування, реконструкції і експлуатації РТО.  

Державний облік і реєстрацію РТО, які є джерелами електромагнітних 

випромінювань, здійснюють санітарно-епідеміологічні станції. 

Обліку і реєстрації підлягають всі РТО, які випромінюють електромагнітну 

енергію в навколишнє середовище. 

Розділ проекту РТО "Заходи по охороні навколишнього середовища" повинен 

містити результати розрахунку меж санітарно-захисної зони, зони обмеження 

забудови, а також вихідні дані. використані при виконанні цих розрахунків. 

Розрахунок рівнів ЕМП слід проводити в межах, які охоплюють висоти 

існуючої і проектованої забудови з урахуванням рельєфу місцевості. 

При наявності кількох джерел випромінювання, в тому числі тих. що 

працюють в різних радіочастотних діапазонах, рівень ЕМП, що створюються всіма 

джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинен відповідати наступній 

вимозі: 
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де: Еп - напруженість ЕМП. створюваного 1-м, 2-м. .... n-м джерелом; 

Егдр - гранично допустимі рівні напруженості ЕМП для 1-го, 2-го .... n-го 

джерела; 

ГПЕгдр - гранично допустимі рівні густини потоку енергії для 1-го 2-го.…. n-

го джерела. 

На території, призначеній для забудови, значення повинні бути меншими, а в 

межах санітарно-захисної зони - більшими за одиницю. 

При проектуванні житлової забудови або окремих житлових будинків у 

місцях розташування РТО контроль за дотриманням нормативних величин на 

території проектованого будівництва здійснюється з допомогою розрахункового 
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та інструментального методів визначення рівнів ЕМП. за методиками, 

затвердженими МОЗ України. 

При проектуванні житлової забудови або окремих житлових будинків у 

місцях розташування РТО контроль за дотриманням нормативних величин на 

території проектованого будівництва здійснюється з допомогою розрахункового 

та інструментального методів визначення рівнів ЕМП. за методиками, 

затвердженими МОЗ України. 

 

Санітарні паспорти РТО.  
Кожен РТО, який випромінює в навколишнє середовище електромагнітну 

енергію, повинен мати санітарний паспорт, що містить такі дані: 

 найменування; 

 адресу; 

 рік введення в експлуатацію; 

 відомості про реконструкцію; 

 ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони 

обмеження забудови; 

 потужність кожного передавача і їх кількість; 

 місця розміщення антен і напрямки їх випромінювання; 

 коефіцієнт підсилення антени; 

 висоту розташування фазового центру кожної антени; 

кут напрямку максимального випромінювання кожної антени 

 (нижнього променя); 

 робочі частоти (діапазон частот); 

 тип модуляції; 

 коефіцієнт втрат у антенно-фідерному тракті на передачу; 

 діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах; 

 час і режим роботи на випромінювання; 

 матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до 

РТО; 

 результати вимірювань рівнів ЕМП із зазначенням використаних 

вимірювальних приладів (тип, номер приладу, дата держперевірки); 

 висновки спеціаліста санітарно-епідеміологічної служби за результатами 

обстеження об'єкта; 

 рекомендації щодо нормалізації електромагнітної обстановки (при 

необхідності); 

 результати використання приписів санітарно-епідеміологічної служби; 

 дата обстеження. 

Для реєстрації результатів поточного санітарного нагляду можна 

використовувати журнал-додаток до санітарного паспорта, в якому слід вказувати: 

 назву об'єкта і його адресу; 

 дату державного обліку об'єкта; 

 ситуаційний план із позначенням меж санітарно-захисної зони і зони 
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обмеження забудови; 

 результати контролю рівнів ЕМП і висновки спеціаліста санітарно-

епідеміологічної служби; 

 результати виконання приписів; 

 дату проведення контролю та інші необхідні відомості. 

Санітарний паспорт складається по замовленню адміністрації РТО 

установами санітарно-епідеміологічної служби, що пройшли атестацію по 

фізичним факторам у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ 

України, підписується адміністрацію РТО та представниками санітарно-

епідеміологічної служби. Паспорт і журнал додаток зберігаються на об'єкті і 

пред'являються спеціалістам санітарно-епідеміологічної служби за приписом у 

встановленому порядку. 

Термін дії паспорту встановлюється 5 років. При реконструкції РТО, та при 

інших змінах, що можуть впливати на зміну .електромагнітної обстановки, 

санітарний паспорт переоформлюється достроково. 

Адміністрація РТО у встановленому порядку на стадії проектування нового 

об'єкта або його реконструкції повинна надавати архітектурно-планувальному 

управлінню області або міста погоджений з санітарно-епідеміологічною службою 

області або міста витяг із санітарного паспорта у вигляді ситуаційного плану з 

позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови з 

відповідною пояснювальною запискою. 

Вимірювання рівнів ЕМП, розрахунок санітарно-захисних зон і зон 

обмеження забудови повинні провадитись за методиками, затвердженими МОЗ 

України (або МОЗ СРСР, тимчасово, до їх перевидання в Україні). 

 
Вимоги безпеки при будівництві, монтажу та експлуатації лінійно-кабельних 

споруд зв’язку та необслуговуваних підсилювальних пунктів. 

При будівництві, монтажі та експлуатації лінійно-кабельних споруд зв’язку 

можуть застосовуватися різні способи прокладання кабелів. Наприклад, це може 

бути прокладання кабелю у заздалегідь викопану траншею або у кабельній 

каналізації чи прокладання кабелю стінами будинку. Також можливий монтаж 

кабельних ліній зв’язку безпосередньо на опорах повітряних ліній електропередач 

(ЛЕП). 

Залежно від характеру робіт і стану траси в кожному конкретному випадку 

слід визначитись з організацією та забезпеченням безпечних умов праці.  

Прокладають кабель відповідно до затвердженого та узгодженого з 

відповідними службами проекту. Розбивку траси на місцевості здійснюють за 

робочими кресленнями проектної організації за наявності а них напису «До 

виробництва».  Траса може бути змінена тільки у разі згоди замовника. До початку 

робіт слід ретельно обстежити стан траси, зазначити за допомогою 

попереджувальних знаків і віх місця перехрещення  та зближення траси 

прокладання кабелю з іншими підземними комунікаціями. Всі роботи поблизу 

лінійних підземних споруд потрібно виконувати дотримуючись умов, що 
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забезпечують їх цілісність. Перебування сторонніх осіб в зоні виконання робіт 

заборонено. 

Безпека під час протягування кабелю у кабельну каналізацію. Усі роботи із 

затягування кабелю у кабельну каналізацію  виконують тільки у спецодязі та 

рукавицях. Доставлений на місце роботи барабан із кабелем розвантажують із 

дотриманням усіх заходів безпеки, які необхідно застосовувати  при роботі з 

допоміжним обладнанням установок електро- та радіозв’язку.  

  Перед початком робот з протягування кабелю у кабельну каналізацію: 

- кінці кобелю в свинцевій чи пластмасовій оболонці ще на поверхні землі 

заздалегідь запаюють або заварюють; 

-   установлюють огорожі-бар’єри з обох боків колодязів, в яких проводять 

роботи (у разі, якщо колодязь знаходиться на проїжджій частині, то огорожі 

встановлюють назустріч руху транспорту на відстані не менше 2 метрів від 

люку колодязю, а попереджувальні знаки встановлюють на відстані 10 

метрів від огорожі назустріч руху транспорту, а також у разі недостатньої 

видимості додатково застосовують світлові сигнали); 

- встановлюють кабельну машину так, щоб вона не заважала руху пішоходів 

та транспорту, ставлять її на гальма, а під передні колеса підкладають 

упори; 

- перевіряють та змащують канати лебідок; 

- встановлюють на відстані 1 метра від місця робіт по лінії руху тягового 

канату огорожі та попереджувальні знаки, які в нічний час мають 

освітлюватися.  

Відкривати люки колодязів та проводити в них роботу слід із дотриманням 

усіх застережних заходів стосовно безпеки робіт у підземних спорудах включаючи 

заходи з безпеки проведення газонебезпечних робіт. 

Кригу, що утворилася у кабельному каналі розтоплюють за допомогою 

гарячої пари. Подавати пару в канал можна лише після того, як працівники 

залишили колодязь. 

Під час затягування кабелю безпосередньо з кабельного транспортера під 

його колеса підкладають упори. Машиніст кабельної машини та члени бригади 

повинні добре знати умовні сигнали для запуску та зупинки лебідки, яка тягне 

кабель. Ці сигнали доручають подавати лише кваліфікованим працівникам. 

Заборонено: 

- залишати барабан на проїжджій частині вулиці; 

- перебувати у колодязі, де встановлюють блок для затягування кабелю; 

- перебувати біля згинів канату та торкатися голими руками до кабелю чи 

канату під час їх затягування; 

- перебувати стороннім особам біля колодязів, в які затягують кабель. 

Безпека під час будівництва, монтажу та експлуатації необслуговуваних 

підсилювальних та регенераційних пунктів. Котловани під необслуговувані 

підсилювальні пункти  (НПП), малогабаритні НПП і необслуговувані  

регенераційні пункти, як правило, розробляють механічним способом з 

урахуванням природного укосу грунту, хоча в окремих випадках допускається і 
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копання котлованів вручну з природними укосами чи стінками, які укріплюють 

дошками та розпірками. 

Залізобетоні фундаменти (плити) встановлюють автокраном з дотриманням 

відповідних заходів безпеки. Під час спуску залізобетонних фундаментів і 

обладнання заборонено перебувати в котловані працюючим. Металеві корпуси 

НПП і необслуговуваних  регенераційних пунктів заземлюють. 

Люди спускаються в камеру НПП лише встановленими в ній драбинами з 

поручнями. Приміщення камери НПП облаштовують постійною вентиляцією, а 

якщо її немає, застосовують переносні вентилятори, при цьому кінець шлангу 

вентиляційної установки розміщують на висоті 20…30 см. від рівня підлоги 

камери НПП, вентиляційні канали відкривають, а всі роботи виконують лише за 

відкритої кришки горловини камери НПП. 

У цистерні НПП дозволено виконувати електрозварювальні роботи та 

заборонено виконувати газозварювальні роботи. Електрозварювальну установку 

обладнують пристроями вимкнення холостого ходу чи обмеження її напруги до 12 

В із затримкою в часі не більшою 0,5 сек. ЇЇ живлення допускається тільки через 

понижувальний трансформатор відповідно до ГОСТ 12.3.003-86 та ГОСТ 12.1.013-

78. Електрозварювальник повинен користуватися ЗІЗ та спецодягом. 

Роботи з обладнанням НПП проводять не менш як два працівника, одного з 

яких призначають старшим. Він має відповідати за дотримання вимог безпеки та 

мати кваліфікаційну групу із електробезпеки не нижчу  IV. Дозволено 

користуватися електроінструментом напругою 42 В, але з обов’язковим 

застосуванням діелектричних рукавичок та калош, а також переносними 

джерелами штучного освітлення з електролампами напругою до 12 В, які мають 

металеву сітку. Живлення електроінструменту може здійснюватися від ЛЕП 

напругою 220 В та від автономної пересувної електростанції через роздільні 

понижувальні трансформатори. Застосовувати автотрансформатори та  додаткові 

опори заборонено. Приєднання до електромережі має виконувати тільки 

електромонтер за погодженням з власником ЛЕП. Усі струмові дні  частини 

електрообладнання повинні бути недоступними для випадкового торкання. 

Підлога в НПП має бути покрита діелектричними килимами. 

 

Вимоги з безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях 

та експлуатації телекомунікаційних систем. 

 

Заходи щодо забезпечення лазерної безпеки на робочих місцях. 

Здійснюються відповідно до нормативних документів: "Санітарні норми і 

правила пристрою й експлуатації лазерів" 2392-81 і ГОСТ 12.01.040-83 "ССБТ. 

Лазерна безпека. Загальні положення", ДНАОП 0.03-3.09-91 „Санітарні норми 

експлуатації лазерів”. 

 Дані нормативні документи містять у собі організаційні, інженерно-

технічні, планувальні, санітарно-гігієнічні й інші заходи і вимоги, що 

забезпечують зменшення щільності потужності або енергії на робочих місцях до 

значень, набагато менших ГДР. 
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Способи і засоби по забезпеченню лазерної безпеки поділяються на 

технічні й організаційні. 

 Технічні: 

 - раціональне планування приміщень; 

 - використання автоматичних систем керування технічним процесом; 

 - застосування засобів колективного захисту; 

 - застосування засобів індивідуального захисту; 

 - використання засобів нормалізації зовнішнього середовища. 

 Організаційні: 

 - відповідність проектно-конструкторської документації необхідним 

нормам; 

 - приймання і введення в експлуатацію лазерних установок; 

 - проведення пуско-налагоджувальних і ремонтних робіт; 

 - підготовка персоналу; 

 - розробка нормативної документації; 

 - раціональний режим праці і відпочинку. 

 Об'єктами контролю повинні бути: 

 - лазерне випромінювання (ЛВ); 

 - супутні випромінювання: електромагнітні й іонізуючі; 

 - повітря робочої зони; 

 - умови освітленості; 

 - шум і вібрація; 

 - електробезпека; 

 - стан здоров'я персоналу (необхідність проведення медичних оглядів). 

 Лазери II - IV класів до початку їхньої експлуатації повинні бути прийняті 

комісією, призначеною адміністрацією, з обов'язковим включенням у її склад 

представника державного контролюючого органу. Рішення комісії оформляється 

актом. 

 Діючі лазерні установки варто розміщати в окремих, спеціально виділених 

приміщеннях або відгороджених частинах приміщень. Лазери IV класу повинні 

розміщатися тільки в окремих приміщеннях. Саме приміщення, обладнання і 

предмети не повинні мати дзеркальних поверхонь, що відбивають лазерне 

випромінювання. 

 Внутрішня поверхня приміщення, а також предмети, які знаходяться в 

цьому приміщенні, за винятком елементів оптичних систем, не повинні мати 

поверхонь з коефіцієнтом відбиття більше 0,4. Стіни, стеля,  підлога та предмети, 

що знаходяться у приміщенні, повинні мати матову поверхню, що забезпечує 

розсіяне відбиття світла при можливо меншому коефіцієнті відбиття на робочій 

довжині хвилі ЛВ. Перегородки виконуються з непроникного для лазерного 

випромінювання матеріалу. 

 З метою запобігання опромінення персоналу, забороняється орієнтувати 

промінь на вікна, двері та інші некапітальні спорудження, що пропускають 

лазерне випромінювання. У зв'язку з цим на дверях приміщень, які повинні бути 

постійно закриті при роботі лазерного устаткування, установлюється 

попереджувальна звукова і світлова сигналізація, яка повинна сповіщати про 
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включення лазерів. Попереджувальна сигналізація встановлюється й усередині 

приміщення, для того, щоб персонал не забував застосовувати всі необхідні заходи  

щодо безпеки і захисту від опромінення. На дверях приміщення вивішується 

попереджувальний знак лазерної небезпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76, а для 

лазерів II - IV класів додаткове табло "Стороннім вхід заборонений". 

 На робочому місці необхідно мати схему щодо розташування потенційно 

небезпечних зон. Ці зони визначають розрахунковим або експериментальним 

методами. 

 Для фону мішені рекомендується темна фарба з високим коефіцієнтом 

поглинання, а для навколишньої площі - світла. Приміщення повинне мати високу 

освітленість і задовольняти вимогам ДБН В.2.5-28-2006. Коефіцієнт природної 

освітленості повинний складати не менш 1,5%. Штучне освітлення в приміщенні 

повинне бути комбінованим і забезпечувати освітленість не нижче мінімально 

припустимого згідно вимог санітарних норм. При цьому загальне штучне 

освітлення повинне створювати рівень освітленості не менше 150 лк. Припливно-

витяжна вентиляція в приміщенні повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.05-84. 

 У технологічних процесах повинні застосовуватися лазерні установки 

закритого типу. Забороняється обслуговувати лазери III, IV класів одній людині. 

 Керування лазерів IV класу повинне бути дистанційним. При розміщенні 

таких лазерів у спеціальному приміщенні в обов'язковому порядку повинна бути 

забезпечене блокування вхідних дверей. 

 При використанні лазерів II, III класів з метою виключення можливості 

опромінення персоналу ЛВ необхідно обгороджувати небезпечну зону або 

екранувати лазерний промінь. Захисні екрани та огородження повинні 

виготовлятися з матеріалів з найменшим коефіцієнтом відбиття на довжині хвилі 

генерації лазерів, бути вогнестійкими і не виділяти токсичних речовин при впливі 

лазерного випромінювання. 

 Екрани, що повинні поглинати випромінювання і при цьому бути 

прозорими у всьому видимому діапазону довжин хвиль, виготовляються зі 

спеціального скла, або з органічного скла з відповідною спектральною 

характеристикою. Оптична щільність такого екрана на довжині хвилі 

випромінювання повинна бути достатньої для ослаблення інтенсивності ЛВ. 

 Для зниження рівня відбитого ЛВ, лінзи, призми й інші тверді з 

дзеркальною поверхнею предмети і пристрої, які розташовані на шляху ЛВ, 

повинні забезпечуватися блендами. Варто також установлювати захисні екрани-

діафрагми з отворами, що трохи перевищують діаметр проміння ЛВ. У цьому 

випадку через отвір проходить тільки пряме випромінювання, відбиті промені ЛВ 

від об'єкта попадають на екран, що їх частково поглинає і розсіює. 

У випадку, коли колективні засоби захисту не дозволяють забезпечити 

виконання вимог безпеки, повинні застосовуватися ЗІЗ. 

 До них відносяться технологічні халати, рукавички (для захисту шкірних 

покривів); окуляри, щитки і маски (для захисту органів зору й обличчя). 

Світлофільтри захисних окулярів повинні забезпечувати зниження інтенсивності 

опромінення ЛВ до ГДР. Для кожного діапазону довжин  хвиль ЛВ варто 

використовувати відповідну марку скла згідно до ГОСТ 9411-75. 
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 При роботі з лазерами IV класу в обов'язковому порядку варто 

використовувати захисні маски. 

Дозиметричний  контроль лазерного обладнання.  Дозиметричний 

контроль для лазерів II - IV класів здійснюється періодично, не рідше одного разу 

на рік у порядку поточного санітарного нагляду, а також у наступних випадках: 

при прийманні в експлуатацію нових лазерів II - IV класів; при внесенні змін у 

конструкцію діючих лазерів (установок); при зміні конструкції засобів захисту; 

при організації нових робочих місць. 

 Рівні ЛВ варто вимірювати при роботі лазера (установки) у режимі 

максимальної віддачі потужності (енергії), визначеному умовами експлуатації. 

Методи й апаратура дозиметричного  контролю ЛВ викладені в ГОСТ 12.1.031-81 

"ССБТ. Лазери. Методи дозиметричного контролю лазерного випромінювання". 

 

Безпека праці при проведені технологічного процесу пайки ЕРЕ 

Оскільки до  складу  практично  всіх припоїв входить свинець, процес пайки 

супроводжується забрудненням повітряного середовища, робочих поверхонь, одягу 

і шкіри  рук працюючих  свинцем, що може привести до свинцевих отруєнь і 

викликати зміни в нервовій системі, крові і судинах. 

З метою попередження отруєння організму людини свинцем, ділянки пайки  

повинні бути обладнані відповідно до вимог діючих санітарних правил. 

У приміщеннях, де здійснюється пайка припоєм, що містить свинець, для  

запобігання потрапляння свинцю в організм не допускається зберігати особисті 

речі, приймати їжу і палити. 

Робоче місце пайки повинно бути обладнане місцевою витяжною 

вентиляцією, що забезпечує концентрацію свинцю в робочій зоні не більш 

гранично припустимої концентрації (ГДК) — 0,01 мг/м3. 

Для запобігання опіків і забруднення свинцем шкіри рук,  працюючим 

повинні видаватися пінцети і серветки, останні використовуються для видалення 

зайвого припою із жала паяльника. 

З метою захисту від окислювання місць пайки, як правило, 

використовуються флюси.  Наприклад, це можуть бути каніфольно-спиртові 

флюси при пайці припоями ПОС-40, ПОС-60 і ПОСК-50, або хлористий цинк 

при пайці і луженні припоями ПОС-18 і ПОС-30. Токсична дія каніфолі полягає 

в роздратуванні шкіри, появі висипки, хлористий цинк може оказувати різку 

дратівну дію на шкіру і слизисту оболонки очей, носа. Все це також потребує 

застосування  відповідних попереджувальних заходів щодо зменшення негативної 

дії цих факторів на організм людини. 

Найбільш  ефективними  заходами щодо  попередження  захворювання  при 

пайці,  є  механізація  та автоматизація паяльних робіт, наприклад, застосування 

метода занурення і пайки хвилею у разі застосування друкованого монтажу, що 

цілком виключає контакт шкіри працюючих зі свинцем і флюсами. 

При проведенні паяльних робіт вручну рекомендується після їхнього 

закінчення з метою попередження захворювань протирати руки однопроцентним 

розчином оцетової кислоти, мити їх гарячою водою з милом, полоскати рот, 

чистити зуби і приймати душ. 
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Концентрація аерозолів свинцю, оксиду вуглецю і фтористого водню, що 

утворяться в процесі пайки і випалу ізоляції в повітрі робочої зони, може бути 

легко визначена розрахунковим шляхом по одній з існуючих методик, 

приведених у довідковій літературі. 

Вимоги до ручного інструмента при проведені технологічного процесу 

пайки.  Ручка паяльника повинна бути з електроізоляційного матеріалу без тріщин, 

шнур без порушення ізоляції. З  метою безпеки він повинний працювати від 

електромережі напругою не вище 42 В. У випадку застосування паяльника 

напругою 36 В на робочому місці в штепсельній розетці повинне бути гніздо з 

написом 36 В. 

З метою полегшення і безпеки роботи застосовують паяльники з 

автоматичним регулятором температури їхнього нагрівання і подачі припою, а 

також  використовують вбудований в їхню конструкцію витяжний пристрій. 

Пристрої для зняття ізоляції вручну термічним способом, за рахунок 

пропалювання ізоляції нагрівальним елементом розігрітим електричним струмом, 

повинні мати напругу живлення не більше 42В.  Для запобігання опіку 

працюючих,  будь-які нагрівальні елементи  в обов’язковому порядку повинні 

мати відповідні захисні огорожі.  Також робочі  місця повинні бути обладнані 

місцевою витяжною вентиляцією. 

Вимоги до ручного слюсарного інструменту загальновідомі. 

 

Безпека праці при виготовленні друкованих плат 

При виготовленні друкованих плат, як одношарових так і багатошарових, 

відбувається механічна обробка пластиків (різання, пробивання отворів і т.ін). 

При обробці пластиків необхідно дотримуватися тих же правил техніки 

безпеки, що і при холодній обробці матеріалів. 

Важливим фактором, що погіршує умови праці в механічних цехах 

(ділянках), є значний шум  працюючого устаткування.  

Також величезне значення має правильне і достатнє освітлення робочих 

ділянок і робочих місць, на яких здійснюється холодна обробка матеріалів. 

Промивання плат, як правило, здійснюється  в ізопропиловому спирту та 

ацетоні. При використанні спирту та ацетону варто бути дуже обережним, 

оскільки ці речовини пожежонебезпечні і шкідливі для здоров'я працюючих. 

Хімічне  чищення плат здійснюється з використанням сумішів з фосфатів  

(тринатрій-фосфат), натрієвої соди, натрієвого лугу та інших компонентів. При 

постійній роботі з такими розчинами можливі різні хронічні ураження шкіри. 

Дуже небезпечне  попадання навіть найменших кількостей NаОН в очі. 

Результатом може бути сліпота. 

При наданні першої допомоги необхідно промити уражену  ділянку 

струменем води протягом 10 хв, потім прикласти примочку з 5% розчину 

оцетової, соляної або лимонної кислоти. При попаданні розчину NаОН в очі, 

необхідно негайно та ретельно промити очі струмом чистої води або 

 фізіологічним розчином і зробити це необхідно протягом не більш ніж 10-30 хв, а 

потім закапати 2% розчин новокаїну або 5% розчин дикаіна. Промивання варто 

повторювати кілька разів у день. 
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Для основних операцій хімічного мідніння застосовують такі шкідливі 

речовини,  як  сірчана, соляна та азотна кислоти, хлорна мідь, хлористий 

палладій, гідроокис натрію, сегнетова сіль, трихлоретилен. Щоб уникнути  

отруєння  цими  речовинами  необхідно суворо дотримувати  вимоги правил 

техніки безпеки. 

При травленні  міді  в процесі виготовлення плат використовуються хімічні 

розчини, до складу яких входять: хлорне залізо, персульфат амонію, хлорна мідь, 

сплав "Розе", хромовий ангідрид із сірчаною кислотою і ряд інших речовин. Усі 

вони є токсичними речовинами. З цієї причини до роботи з ними допускаються 

тільки особи, які пройшли навчання безпечним прийомам роботи і пройшли 

відповідний інструктаж на своїх робочих місцях. 

Працюючі повинні знати, що у випадку попадання вищезгаданих хімічних 

розчинів, що використовуються при виробництві друкованих плат, на шкіру або 

слизисту оболонку ока необхідно негайно  промити їх проточною водою або 0,5-

1% розчином квасців і змазати вазеліном або оливковим маслом, а потім 

обов'язково звернутися в медпункт. 

Роботу з хімічними розчинами необхідно  проводити в спецодязі (халат, 

фартух поліетиленовий, бавовняні і гумові рукавички, гумові чоботи, окуляри). 

Також робочі місця в обов'язковому порядку повинні бути обладнані  

витяжною вентиляцією. 

 
Ультразвукова обробка виробів 

При ультразвуковій обробці виробів, а це промивання деталей та 

друкованих плат, прошивання дрібних отворів, зварювання мініатюрних вузлів і 

т. ін., мають місце небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що пов'язані з 

прямим і непрямим впливом ультразвуку на організм людини. 

Припустимі рівні звукового тиску для робочих місць в ультразвукових 

установок регламентуються ДСН 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1 001-83, ГОСТ 12.2.051-

90 з урахуванням часу впливу ультразвуку.  

Ультразвукові установки повинні бути оснащені блокуванням, що 

відключає ультразвукові перетворювачі в момент відкривання кришок і кожухів, 

призначених для звукоізоляції. 

Захист від дії ультразвуку при контрактному впливі складається в повному 

виключенні можливості безпосереднього контакту працюючих з інструментом, 

рідиною чи виробами, які підлягають ультразвуковій обробці. 

Завантаження і вивантаження виробів в технологічне обладнання повинні 

здійснюватися при виключеному джерелі ультразвуку. 

При безпосередньому контакті з перетворювачами ультразвуку,  

оброблюваними  деталями і  рідиною необхідно застосовувати спеціальні 

рукавички (гумові з бавовняною прокладкою) або  використовувати пінцети, 

затиски і щипці з віброізолюючим покриттям поверхні рукояток. 

Для  захисту органів слуху застосовують вкладиші зі скловолокна. 
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Кліматичні випробовування радіоелектронної апаратури (РЕА) 

Оскільки в процесі експлуатації РЕА піддається впливу холоду, тепла, 

вологи, радіації та інших зовнішніх кліматичних факторів, то радіоелектронні 

вироби, як правило, піддаються спеціальним випробуванням на холод, термоудар, 

вологість, сонячну радіацію, пило- та вологозахищенність, грибостійкість і т.п. 

Такі випробування можуть здійснюватися як у природному середовищі різних 

кліматичних зон, так і у штучному середовищі, яке створюється в спеціальних 

приміщеннях (кліматичних камерах). 

Випробовування на впливи природного середовища різних кліматичних зон 

повинні бути організовані таким чином, щоб працюючому були забезпечені 

нормальні та комфортні умови праці у відповідності до вимог діючих санітарних 

норм і правил. 

Випробовування радіотехнічних та радіоелектронних виробів у штучно 

створеному кліматичному середовищі проводиться тільки в спеціально 

обладнаних камерах або приміщеннях, доступ у які при встановленому 

кліматичному режимі виключається за рахунок  застосування  блокувальних 

пристроїв. 

Камери і приміщення з штучно створеним кліматичним середовищем 

повинні бути  герметичні та улаштовані таким чином, щоб фактори кліматичного 

середовища (волога, пил, гази,  грибкові спори і т.п.) не попадали в повітряне 

середовище робочих приміщень постійного перебування персоналу. 

Приміщення також повинні бути обладнані загальнообмінною вентиляцією 

і протибактерицидними лампами для забезпечення періодичної дезінфекції 

повітряного середовища. 

Термобарокамери розміщаються в окремих приміщеннях з таким 

розрахунком, щоб у кожної камери була вільна площа для розміщення 

вимірювальних  приладів на період  випробовування виробів. 

Працюючі в термобарокамерах забезпечуються необхідними захисними 

засобами від впливу високих і низьких температур, а також термоударів. 

Приміщення, призначені для проведення випробовувань щодо впливу 

сонячної радіації, повинні бути герметичними та обладнані витяжною 

вентиляцією, включення якої здійснюється за допомогою блокувальних пристроїв 

на вхідних дверях. Також вхідні двері повинні бути обладнані додатковими 

блокувальними пристроями, що відключають джерела світлового потоку, які 

імітують сонячну радіацію. 

Джерела світлового потоку, що містять ртуть, при установці в приміщеннях 

(камерах) забезпечуються пристроями, що здійснюють уловлювання парів ртуті 

при можливих випадках руйнування їхньої оболонки. Вміст у приміщенні парів 

ртуті повинне перевірятися не рідше 1 разу на 3 місяці. 

Приміщення, призначені для проведення випробувань на грибостійкість, 

розведення, збереження і приготування водної спорової суспензії, обладнуються 

та утримуються відповідно до діючих санітарних норм і правил для даного виду 

робіт. До проведення випробувань на грибостійкість допускаються лише 

проінструктовані особи. 
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Випробовування виробів впливом радіації проводяться у встановленому 

порядку при дотриманні вимог НРБУ-87 та ОСП-72 і ряду інших вимог. 

При укладанні договору на проведення випробовувань впливом радіації 

питання охорони праці обговорюються окремим пунктом "особливі умови", де 

крім технічних вимог чітко визначені межі відповідальності адміністрації 

підприємства. 

Механічні випробовування РЕА 

Радіоелектронні вироби  можуть  також піддаватися  випробовуванням  на 

вібраційні удари, лінійні та акустичні навантаження. 

При зазначених  видах  випробовувань пред'являються спеціальні вимоги як 

до приміщень, де відбуваються випробовування, так і  до обладнання, на якому 

здійснюються  ці випробування. 

Все устаткування, призначене для механічних випробувань повинне 

повинно бути розташоване на  перших поверхах виробничих будівель, на 

спеціальних фундаментах  або  амортизаторах-подушках, що  виключають 

передачу вібрації і шуму на елементи будинків і в сусідні приміщення. 

Устаткування, призначене для створення відцентрових навантажень на  

вироби  (апаратуру),  встановлюють за бронеогорожею або у спеціальних 

котлованах. При цьому пульт керування виноситься в безпечну зону. 

Приміщення, де розташовані вібростенди, облицьовують звукопоглинаючим 

матеріалом, а саме устаткування розміщують у звукоізолюючих камерах, що 

дозволяє знизити рівень  шуму до припустимих рівнів. 

Робота, вібраційного, ударного або акустичного устаткування допускається 

лише тільки при наявності у даного устаткування ефективних засобів захисту 

працюючих відповідно до діючих санітарних норм. Як виключення, допускається 

робота устаткування без засобів вібро- та шумоподавлення, але тільки на період 

обстеження і виявлення стану випробовуваного виробу, і лише на термін не 

більше 5 хв. При цьому працюючі в обов'язковому порядку повинні  

забезпечуватися індивідуальними засобами захисту від шуму. 

При низькочастотних (нижче 20 Гц) вібраціях вести безпосереднє 

спостереження категорично забороняється. У цих випадках повинні 

застосовуватися оптичні або телевізійні засоби спостереження. 

На камерах акустичного впливу повинні бути встановлені блокування, що 

виключають можливість проникнення персоналу усередину камер при включених 

джерелах акустичного шуму. 
 

6.8.6.  Мережі зв’язку в розподільних електричних мережах 

 Функціонування АСУ РЕМ забезпечується мережами зв'язку.  Мережі 

зв'язку РЕМ повинні  формуватися як складова частина єдиної інформаційно-

комунікаційної мережі електроенергетики. 

Основні завдання мереж зв'язку РЕМ: 

- розширення набору надаваних послуг корпоративного і технологічного 

зв'язку; 
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- забезпечення мережевої інформаційної безпеки та роботи в надзвичайних 

ситуаціях; 

- підвищення живучості та надійності функціонування РЕМ у нормальних 

і  аварійних режимах за рахунок підвищення її керованості; 

-  передавання всіх видів інформації в єдиному 

комунікаційному  середовищі; 

- інтеграція галузевих  мереж зв'язку з мережами зв’язку інших відомств, 

зацікавлених у створенні мереж зв'язку на базі інфраструктури електроенергетики. 

У  період до 2016 року телекомунікаційні мережі (включаючи мережі зв'язку 

РЕМ) повинні зберігати основні тенденції свого розвитку: 

-  збільшення ролі волоконно-оптичних і цифрових бездротових мереж 

зв'язку; 

- збереження ролі високочастотних каналів зв'язку по ЛЕП. 

Основою телекомунікаційної інфраструктури в регіоні повинні стати мережі 

зв'язку РЕМ, що базуються на впровадженні нових прогресивних видів 

обладнання і технологій із єдиним центром контролю і керування. 

Принципи створення і розвитку мереж зв’язку РЕМ: 

- перехід на цифрові мережі із застосуванням нового обладнання і 

технологій; 

- можливість гнучкої та динамічної зміни  швидкості передавання 

інформації залежно від поточних потреб; 

-  можливість організації доступу до служб мереж зв'язку РЕМ незалежно 

від використовуваної технології (інваріантність доступу); 

- організація повного набору традиційних служб зв'язку і нових 

інформаційних служб із можливістю забезпечення необхідної якості 

обслуговування; 

-  незалежність повноти технологічних і корпоративних послуг зв'язку від 

транспортних технологій; 

- можливість керування службою, викликом і з'єднанням з боку користувача; 

-  можливість створення нових сервісів з використанням стандартизованих 

засобів; 

-   економічна доцільність використання створюваної мережі; 

-  задоволення потреб різних споживачів електричної енергії, у тому числі в 

разі надзвичайних ситуацій. 

Структура мереж зв'язку РЕМ повинна забезпечувати сполучення між собою 

вузлів зв'язку на рівнях підприємств електричних мереж і їх структурних 

підрозділів, а також з вузлами зв'язку ДП НЕК «Укренерго» і вузлами зв'язку 

мережі  загального користування України. 

Технічна структура мереж зв'язку РЕМ повинна формуватися на основі: 

- комплексу апаратного забезпечення, до складу якого входять сервери, 

робочі станції, локальні термінали оператора, устаткування для передавання даних 

(концентратори, мости, шлюзи тощо); 

- комплексу програмного забезпечення, до складу якого входять базова 

операційна система; система керування, формування і ведення баз даних; пакет 

прикладних програм, що реалізують функції з аналізу стану мережі зв’язку, 
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передавання даних, підтримки локальних мереж, захисту інформації від 

несанкціонованого доступу тощо; 

-  мережі передавання даних. 

Технічну структуру мереж зв'язку РЕМ треба забезпечувати на основі 

сертифікованих програмно-апаратних комплексів, що підтримують функції 

самодіагностики, розрахованих на цілодобовий безперервний режим роботи без 

профілактичного обслуговування. 

До складу мереж зв’язку РЕМ повинні входити існуючі лінії зв’язку, мережі 

і лінії зв’язку, що будуються, та орендовані канали, а саме: 

- кабельних ліній зв'язку; 

- високочастотної системи передавання по ЛЕП; 

- волоконно-оптичних ліній зв'язку; 

- радіорелейних ліній зв'язку; 

- мережі радіозв'язку (цифрова широкополосна система радіозв'язку); 

- мережі телефонного зв'язку. 

Телефонний зв'язок організовують на базі телефонної мережі зв'язку 

електроенергетики, побудованої за радіально-вузловим принципом. 

Основним напрямом модернізації телефонної мережі зв'язку є створення 

опорної комутаційної мережі електроенергетики і впровадження цифрової 

комутаційної техніки на об'єктах електроенергетики. Цифрова техніка повинна 

передбачати використання сучасних протоколів телефонної сигналізації, які дають 

змогу реалізувати надійний телефонний зв'язок диспетчерів і додаткові послуги. 

Система керування мереж зв'язку РЕМ повинна формуватися на базі 

центрів  керування і забезпечувати ефективне функціонування мереж зв'язку. 

Архітектура мереж зв'язку РЕМ припускає керування елементами мережі та 

мережею в цілому; технічним обслуговуванням і ремонтами об'єктів електричних 

мереж. 

На всіх рівнях керування треба забезпечувати: 

- функції усунення несправностей; 

- можливість зміни конфігурації мережі; 

- надійність та якість передавання інформації; 

-  безпеку інформації. 

Для безвідмовної роботи систем керування мереж зв'язку РЕМ треба 

передбачати дублювання основних критичних для функціонування системи 

компонентів − баз даних, серверів і каналів керування. 

 

Безпека праці при використанні засобів обчислювальної техніки. 

Забезпечення комфортних та безпечних  умов праці на комп’ютеризованих  

робочих місцях здійснюється згідно з ДНАОП 0.00-1.31−99 «Правила охорони 

праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин»,  ДСанПіН 3.3.2-

007−98  «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 

терміналами електронно-обчислювальних машин», ДСТУ ISO 9241-2001 

«Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі», а також з 

урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань 

(директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 
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89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRII). Умови праці осіб, які постійно працюють з 

комп’ютерною технікою, згідно з ДНАОП 0.00-1.31−99 повинні відповідати 

І або II класу відповідно до  Гігієнічної класифікації умов праці на робочих 

місцях, затвердженої МОЗ СРСР від 12.08.86 № 4137−86 за показниками 

шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості процесу праці. 

Як відомо, умови праці  залежать від сукупності факторів  виробничого 

середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання 

нею трудових обов’язків.  

Основні джерела небезпечних  і шкідливих  виробничих факторів на 

комп’ютеризованих робочих місцях −  це відеотермінали (ВДТ),   особливо  ВДТ з 

дисплеями на електронно-променевих трубках (ЕПТ). Саме цей тип дисплеїв має  

найбільш негативний вплив на здоров’я людини через специфіку роботи ЕПТ, яка 

є джерелом  іонізуючого (рентгенівського) випромінювання, електромагнітних 

випромінювань оптичного та радіочастотного діапазонів, а також  

електростатичних і магнітних полів. 

Ще в першій половині 80-х років почалися серйозні дослідження умов праці 

з ВДТ та їх вплив на здоров’я користувачів комп’ютерної техніки. Одна з 

перших країн, яка почала займатися створенням стандартів, що регламентують 

роботу з ВДТ, Швеція. До цих досліджень було залучено більше 20 шведських 

наукових організацій, у тому числі Шведський інститут з питань захисту від 

випромінювань, Національна Рада з техніки безпеки і гігієни праці, Шведський 

національний комітет з вимірювань і випробовувань та ін. У результаті цих 

досліджень  розроблено базовий стандарт МРК II 1990.  Методика МРК ІІ 

спрямована на перевірку таких основних параметрів ВДТ, як їх випромінювальна 

здатність (потужність дози рентгенівського випромінювання, напруженість 

електромагнітного поля за електричною та магнітною складовими у різних 

діапазонах частот, напруженість електростатичного поля та ін.) та візуальні 

ергономічні параметри дисплеїв (яскравість, нелінійність, чіткість, колір, 

коефіцієнт відбиття, неортогональність зображень та ін.). Пізніше з’явилися 

такі стандарти Шведської конфедерації профспілок, як  ТСО 92, ТСО 95, ТСО  

99 та ТСО 03. Вони містять ще  жорсткіші вимоги щодо характеристик ВДТ і 

саме на  них  спираються практично всі провідні фірми-виробники ВДТ. 

Розробкою загальних єдиних нормативних документів для 

користувачів ВДТ займається  і International Organization for Standardization (ISO) 

– міжнародна організація із стандартизації. Вона розробила такі важливі 

стандарти, як  ISO 9001, який визначає якість і рівень виробництва апаратури, 

та ISO 9241, який регламентує ергономічні вимоги щодо умов праці та охорони 

здоров’я користувачів ВДТ. 

Згідно з вимогами цих нормативних актів,  облаштування робочих місць з 

ВДТ повинно  враховувати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як: 

-  м’яке рентгенівське випромінювання; 

- електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону та промислової 

частоти; 

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 
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- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- наявність шуму та вібрації; 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту та аероіонізації; 

           На робочих місцях з ВДТ необхідно також забезпечувати: 

- належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 

відблисків від екрану монітору; 

- оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість і 

швидкість руху повітря, рівень іонізації повітря); 

- належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця. 

Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону та 

промислової частоти. На робочих місцях користувачів ВДТ формується  дуже 

складна електромагнітна обстановка, що зумовлено наявністю одночасно багатьох 

джерел  електромагнітного випромінювання (дисплеї, системні блоки, пристрої 

введення/виведення інформації,  сканери, принтери, мережні фільтри  та ін.), 

частотний спектр  яких перебуває  в діапазоні частот від 0 Гц до 3 ГГц (табл. 14.1).  
                                                                                                                                                     

Таблиця 14.1. Спектральний склад електромагнітного випромінювання (перша 

гармоніка) на робочому місці користувача ВДТ 

Джерело Діапазон частот (перша гармоніка) 

Дисплей 

мережевий трансформатор блоку живлення 
50 Гц 

Перетворювач напруги в імпульсному 

блоці живлення 
20 − 100 кГц 

Блок кадрової розгортки і синхронізації 48 − 160 Гц 

Блок рядкової розгортки і синхронізації 15 − 110 кГц 

Анод дисплею (тільки для дисплеїв   з ЕПТ) 0 Гц (електростатика) 

Системний блок (процесор) 50Гц − 3 ГГц 

Пристрої введення/виведення інформації 0 Гц (електростатика), 50 Гц 

 

Джерела безперебійного живлення 50 Гц, 20 − 100 кГц 

 

Оскільки електромагнітне поле має і електричну (Е),  і  магнітну (Н) 

складові,  взаємозв’язок між якими має досить складний характер,  оцінку Е і Н на 

робочих місцях користувачів ВДТ виконують окремо.  

Для профілактики несприятливого впливу електромагнітних 

випромінювань на користувачів ВДТ необхідно: 

- використовувати на робочих місцях тільки такі ВДТ, які відповідають 

сучасним вимогам щодо захисту людини від електромагнітних випромінювань 

радіочастотного діапазону; 

- не використовувати одночасно на одному робочому місці великої 

кількості радіоелектронних пристроїв; 

- вимикати на робочих місцях зайві радіоелектронні пристрої, на яких 

ніхто не працює. 

Електростатичні та магнітні поля.  Під час роботи з ВДТ на поверхні 

екрана дисплея накопичується електростатичний заряд, який створює  

електростатичне поле, напруженість якого   може досягати десятки кВ/м. 
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Користувач ВДТ не тільки підпадає під дію цього поля, а й  отримує додатковий 

наведений електростатичний   потенціал, величина якого може бути від -3 до +5 

кВ.  

Вважається, що саме цей наведений потенціал є найбільш вирішальним 

фактором у разі  виникнення неприємних суб’єктивних відчуттів у користувачів 

ВДТ.  

Треба зауважити, що напруженість електростатичного поля миттєво зростає 

до максимуму саме в момент включення ВДТ і згодом поступово зменшується до 

стабільного рівня. Після вимикання ВДТ зазвичай  реєструється  від’ємна 

напруженість поля, яка потім поступово знижується. 

На робочому місці користувача ВДТ суттєвий внесок у загальне 

електростатичне поле вносять також і наелектризовані поверхні клавіатури та 

„миші”. Під час  роботи з клавіатурою  напруженість електростатичного поля 

швидко зростає з 2 до 12 кВ/м, у ділянці рук вона може досягати більше 20 кв/м. 

Несприятливий вплив електростатичного поля ВДТ проявляється і в 

тому, що воно здатне притягувати до робочого місця користувача ВДТ пил, 

бруд та інші частки, які присутні навколо нього в повітрі робочої зони.  

Згідно з діючими нормативними документами поверхневий 

електростатичний потенціал ВДТ не повинен перевищувати 500 В, а  

напруженість електростатичного  поля на робочих місцях з ВДТ не повинна 

перевищувати 20 кВ/м. 

Для  запобігання появи великої напруженості електростатичного поля на 

робочих місцях користувачів ВДТ та їх захисту від статичної електрики  

рекомендовано такі заходи: 

 встановлення у виробничих приміщеннях і на робочих місцях 

нейтралізаторів статичної електрики, наприклад, іонізаторів і зволожувачів 

повітря; 

 використання заземлення металевих та електропровідних частин і 

елементів обладнання;  

  широке застосування в робочих приміщеннях діелектричних матеріалів з 

підвищеною поверхневою та об’ємною електропровідністю; 

  вологе прибирання в робочих приміщеннях з ВДТ тільки із 

застосуванням антистатичних домішок; 

 використання для протирання екрану дисплея ВДТ спеціальних 

антистатичних серветок. 

Наявність шуму та вібрації. Специфіка виробничої діяльності 

користувачів ВДТ, яка пов’язана з інтенсивною інтелектуальною роботою з 

використанням  комп’ютерної техніки, зумовлює  великий негативний вплив 

виробничого шуму та вібрації на їхню працездатність і стан здоров’я.  Цей вплив 

виражається передусім у зниженні їхньої розумової працездатності, швидкій 

втомлюваності, ослабленні уваги, появі головного болю та ін. 

Основні джерела шуму та вібрації на  робочих місцях користувачів ВДТ − 

системи вентиляції, які застосовують у робочих приміщеннях і в комп’ютерному 

обладнанні, і зокрема, у системних блоках, а також накопичувачі, пристрої 

введення/виведення інформації, принтери матричні та ударної дії.  
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Нормування рівнів звукового тиску в октавних смугах частот, рівня звуку та 

еквівалентного рівня звуку на робочих місцях користувачів ВДТ виконується 

відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99  та ДСанПіН 3.3.2-007-98. 

Основні методи боротьби з виробничим шумом на робочих місцях 

користувачів ВДТ: 

- зниження рівнів шуму безпосередньо в джерелах його утворення; 

- використання звукопоглинальних і звукоізолюючих засобів;  

- раціональне планування виробничих приміщень і робочих місць.  

Вимоги до параметрів мікроклімату та складу повітря  на  робочих 

місцях користувачів ВДТ. Відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.2-007−98 у 

виробничих приміщеннях з ВДТ на робочих місцях мають забезпечуватись 

оптимальні значення параметрів мікроклімату згідно вимог  ДСН 3.3.6.042−99 та 

оптимальний іонний склад повітря згідно вимог СН 2152−80 та ДНАОП 0.03-

3.06−80.  

Відповідно до ГОСТ 12.1.005−88 вміст озону в повітрі робочої зони не 

повинен перевищувати 0,1 мг/м3; вміст оксидів азоту – 5 мг/м3; вміст пилу – 4 

мг/м3. Озон, оксиди азоту та пил – це саме ті речовини, у яких найчастіше існує 

перевищення ГДК у повітрі робочої зони біля  ВДТ. 

Особливу небезпеку щодо впливу на здоров’я людини становить підвищена 

концентрація озону – високотоксичного подразнювального газу.  

Основні джерела озону на комп’ютеризованих робочих місцях − ВДТ з 

дисплеями на ЕПТ і лазерні принтери. Це ще одна причина, через яку   необхідно  

вимикати ВДТ у випадках, коли вони не використовується. Що стосується  

лазерних принтерів, то їх необхідно  розташувати подалі від робочих місць 

операторів ВДТ.  

Основним  заходом щодо запобігання несприятливого впливу озону та 

інших шкідливих речовин на здоров’я користувачів ВДТ є використання та 

забезпечення надійного функціонування  в робочих приміщеннях з 

комп’ютеризованими робочими місцями  припливно-витяжної вентиляції.  

Негативний вплив на організм людини може мати також додаткова іонізація 

повітря (аероіонізація)  в приміщеннях з комп’ютеризованими робочими місцями. 

Відомо, що  в повітрі навколишнього середовища завжди є  певна кількість 

заряджених частинок, які називаються іонами. Так, в 1 см³ чистого природного 

повітря міститься десь близько 1000 негативних іонів і більш як 1200 позитивних. 

Однак іонний склад повітря у виробничих приміщеннях може  змінюватися під 

впливом цілої низки факторів.  

Так, на робочих місцях користувачів ВДТ упродовж робочої зміни існує 

суттєва трансформація іонного складу повітря, яка призводить до несприятливого 

впливу на здоров’я користувачів ВДТ. Дослідження, проведені і за кордоном, так і 

в Україні, підтвердили негативний вплив збільшення кількості позитивних іонів на 

розумову і фізичну працездатність людини та розвиток у неї втоми, на роботу 

серцево-судинної системи, бронхо-легеневого апарату, системи кровотворення, а 

також вегетативної та центрально-нервової систем. Водночас ці дослідження 

засвідчили сприятливий вплив на здоров’я людини негативних іонів.  
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Мінімально необхідні, оптимальні та максимально допустимі рівні іонізації 

повітря в приміщеннях, в яких використовують  ВДТ, наведено у табл. 14.2.  

  
 Таблиця 14.2.  Нормовані значення рівнів іонізації повітря приміщень під час 

роботи на ВДТ (СН 2152−80; ДНАОП 0.03-3.06−80) 

Рівні Кількість іонів в 1 см куб. повітря 

 n + n - 

Мінімально необхідні 400 600 

Оптимальні 1500…3000 3000…5000 

Максимально допустимі 50000 50000 

 

Для забезпечення оптимальних умов праці користувачів ВДТ необхідні 

концентрації позитивних і негативних іонів в повітрі робочих зон можна 

забезпечити за рахунок використання генераторів негативних іонів, установок 

штучного зволоження, кондиціонерів, систем загально-обмінної 

та місцевої припливно-витяжної вентиляції, а також завдяки застосуванню 

з’єднаних із землею захисних екранів. 

Вимоги до  виробничого освітлення на  робочих місцях користувачів 

ВДТ. Для забезпечення комфортних і безпечних умов праці користувачів ВДТ, 

праця яких характеризується значним напруженням зорової роботи, необхідно 

передусім забезпечити раціональне освітлення виробничих приміщень і робочих 

місць з ВДТ.  

На робочих місцях користувачів ВДТ необхідно унеможливити умови, за 

яких  виникає зоровий дискомфорт в їх роботі. Зоровий дискомфорт у 

користувачів ВДТ виникає, наприклад,  у разі неправильної орієнтації робочого 

місця відносно світлових віконних отворів, неправильного  розташування 

світильників відносно робочих місць, дзеркального відбиття світла від екрану 

дисплея ВДТ, а також у разі неправильного розподілу яскравості безпосередньо на 

екрані самого дисплею ВДТ тощо.  

Для створення комфортних умов  зорової роботи користувачів ВДТ 

виробниче освітлення повинно відповідати таким основним вимогам: 

 забезпечувати на робочих місцях рівень освітлення, який відповідав би 

розряду зорової роботи згідно з  встановленими нормами; 

 виключати на робочих місцях користувачів ВДТ можливість засліплення 

від джерел природного та штучного освітлення; 

 забезпечувати достатню рівномірність і постійність рівня освітленості; 

 не створювати на робочому місці різких і глибоких тіней; 

 обмежувати до мінімуму пульсацію світлового потоку; 

 не зменшувати контраст об’єктів розрізнення з тлом на екрані дисплея 

ВДТ. 

Основні вимоги до параметрів освітлення на робочих місцях користувачів 

ВДТ наведено в ДСанПіН 3.3.2-007−98, ДНАОП 0.00-1.31−99 та ДБН В.2.5-

28−2006.  

Вимоги до комп’ютерного обладнання. Комп’ютерне обладнання повинно 

відповідати вимогам чинних в Україні стандартів і нормативних актів з охорони 
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праці, в тому числі  ДНАОП 0.00-1.31−99, ДСаНПіН 3.3.2.007−98 та ДСТУ ISO 

9241-2001. Окрім того, зазначене обладнання закордонного виробництва повинно 

додатково відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати 

відповідну позначку на корпусі, в паспорті або іншій експлуатаційній 

документації. 

Прийняття в експлуатацію зазначеного обладнання повинно здійснюватися 

тільки за умови наявності в комплекті з ним паспорта, інструкції або іншої 

експлуатаційної документації, перекладеної українською мовою. 

За наявності відхилень від вимог нормативної документації можливість 

використання обладнання повинна бути узгоджена з органами Держпраці, 

Держстандартом та організацією замовником до укладення контракту на 

постачання. Копії узгоджень і сертифікати повинні бути долучені до паспорта або 

іншої експлуатаційної документації обладнання. 

У табл. 14.3 наведено  вимоги ДНАОП 0.00-1.31−99 до основних параметрів 

ВДТ. 

 
Таблиця 14.3.  Вимоги до основних параметрів ВДТ (ДНАОП 0.00-1.31−99) 

Найменування параметра Значення параметра 

Яскравість знака (яскравість фону),  кд/м2 від 35 до 120 

Зовнішня освітленість екрана,   лк від 100 до 250 

Контраст (для монохромних зображень) від 3:1 до 1,5:1 

Нерівномірність яскравості в робочій зоні 

екрана 
не більш як 1,7:1 

Відхилення форми робочої зони екрана від 

прямокутності: 
 

по горизонталі та вертикалі не більш як 2% 

по діагоналі 
не більш як 4% відношення суми 

коротких сторін до суми довгих 

Різниця довжин рядків або стовпчиків не більш як 2% середнього значення 

Розмір мінімального елемента зображення 

(пікселя) для монохромних зображень, мм 
0,3 

Допустима тимчасова нестабільність 

зображення (мигання) 

не повинна бути зафіксована у 90 

відсотків спостерігачів 

Відбивна властивість, дзеркальне та змішане 

відображення (відблиск), %, (допускається 

виконання вимог у разі застосування 

приекранного фільтра) 

не більш як 1 

Відношення ширини знака до його висоти для 

великих літер 
від 0,7 до 0,9 

Мінливість розміру знака не більш як 5% висоти 

Ширина лінії контура знака 0,15 – 0,1 висоти знака 

Модуляція щодо яскравості растру: 

для монохромних зображень 
не більш як 0,4 

для багатоколірних зображень не більш як 0,7 

Відстань між рядками 
не менш як ширина контуру знака 

або одного елемента зображення 
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Щодо допустимих значень неіонізуючого електромагнітного 

випромінювання, рентгенівського випромінювання та поверхневого 

електростатичного потенціалу ВДТ, то вони повинні відповідати наступним 

вимогам: 

- напруженість електромагнітного поля на відстані 50 см навкруги ВДТ за 

електричним складником не повинна перевищувати: 

- у діапазоні частот 5 Гц - 2 кГц  25 В/м, 

- у діапазоні частот 2 кГц - 400 кГц  2,5 В/м; 

           - щільність магнітного потоку не повинна перевищувати: 

- у діапазоні частот 5 Гц  - 2 кГц   250 нТл, 

- у діапазоні частот 2 кГц - 400 кГц  25 нТл; 

- поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищувати 500 В; 

- потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрана 

та інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати 100 мкР/год.  

Згідно з ДНАОП 0.00-1.31−99 на робочому місці користувача ВДТ 

клавіатура  повинна відповідати наступним основним вимогам: 

- виконання клавіатури у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного 

переміщення; 

- наявність опорного пристрою, який дає змогу змінювати кут нахилу 

клавіатури в межах від 50 до 150 і виготовлений з матеріалу з великим 

коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його переміщенню; 

- висота на рівні переднього ряду не більш як 15 мм; 

- виділення кольором і місцем розташування окремих груп клавіш; 

- наявність заглиблень посередині клавіш; 

- однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натисканню 0,25Н і 

максимальним – не більш як 1,5Н; 

     - виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів 

(англійського, українського або російського). 

Вимоги до розміщення устаткування та організації  робочих місць 

користувачів ВДТ. Правильна організація робочих місць користувачів ВДТ 

сприяє і підвищенню їх працездатності та продуктивності праці,  і  зменшенню їх 

втомлюваності. Проведені дослідження виявляють, що за раціональної організації 

робочих місць продуктивність праці зростає в середньому на 15…25%. 

Організація робочого місця користувача ВДТ передбачає правильне 

розміщення робочого місця у виробничому приміщенні, його відповідність 

ергономічним вимогам і вимогам технічної естетики, а також раціональне 

компонування  обладнання на робочих місцях. 

Основні вимоги щодо організації робочого місця  користувача ВДТ 

наведено в ДСТУ ISO 9241-2001, ДНАОП 0.00-1.31−99 та ДСаНПіН 3.3.2.007−98.  

Площа, яку необхідно виділяти для одного робочого місця з ВДТ, повинна 

становити не менш як 6 м2, а обсяг – не менш як 20 м3. Робочі місця  з ВДТ 

відносно світлових віконних прорізів повинні розміщуватися так, щоб природне 

світло падало збоку і переважно зліва. 

Під час розміщення у виробничому приміщенні робочих місць з ВДТ 

необхідно дотримуватися таких  вимог: 
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- робочі місця з ВДТ розміщують на відстані не менш як 1м від стін зі 

світловими віконними прорізами; 

- відстань між боковими поверхнями ВДТ має бути не меншою за 1,2 м; 

- відстань між тильною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не 

повинна бути меншою 2,5 м; 

- прохід між рядами робочих місць з ВДТ має бути не меншим 1 м. 

Вимоги цих пунктів щодо відстані між боковими поверхнями ВДТ і відстані 

між тильною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого необхідно враховувати   

також і під час розміщення робочих місць з ВДТ у суміжних приміщеннях  з 

урахуванням конструктивних особливостей стін і перегородок. 

Організація робочого місця повинна забезпечувати відповідність усіх його 

елементів  та їх розташування ергономічним вимогам  відповідно до ДСТУ ISO 

9241-2001 та ГОСТ 12.2.032-78.  

Екран дисплея ВДТ і клавіатуру необхідно розташовувати на оптимальній 

відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм з урахуванням розміру 

алфавітно-цифрових знаків та символів. Рекомендовані відстані від екрана 

дисплея до очей користувача ВДТ залежно від  розміру екрана наведено в табл. 

14.4. 

 
Таблиця 14.4. Рекомендовані відстані від екрана дисплея ВДТ до очей користувача   

Розмір екрана по діагоналі 

см (дюйм) 

Відстань від екрана до очей, 

мм 

35/38 см (14"/15") 

43 см (17") 

48 см (19") 

53 см (21") 

600–700 

700–800 

800–900 

900 – 1000 

 

Розташування екрана дисплея ВДТ на робочому місці повинно  забезпечувати 

зручність зорового спостереження за засобами відображення інформації (ЗВІ) у 

вертикальній площині під кутом 300 від лінії зору користувача ВДТ. 

Клавіатуру на робочому місці користувача ВДТ необхідно розміщувати на 

поверхні столу або на спеціальній, регульованій за висотою, робочій поверхні 

окремо від столу на відстані 100…300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури має 

бути в межах 5…150. 

Організація робочого місця оператора ВДТ, яке передбачає  управління 

технологічним обладнанням (станки з програмним управлінням, роботизовані 

технологічні комплекси, обладнання для гнучкого автоматизованого виробництва 

тощо), повинна передбачати:  

- достатній простір для оператора ВДТ; 

- вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторного поля: 

відстань по висоті – 900…1330 мм, по глибині – 400…500 мм; 

- розташування екрана ВДТ у робочій зоні за умови, що таке розташування  

забезпечувало б зручність зорового спостереження у вертикальній площині під 

кутом плюс-мінус 300 від лінії зору оператора, а також зручність використання 
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ВДТ під час коригування керуючих програм одночасно з виконанням основних 

виробничих операцій; 

- можливість повертання екрана дисплея ВДТ навколо горизонтальної та 

вертикальної осей. 

Організація режиму праці та відпочинку користувачів ВДТ. Режим праці 

та відпочинку тих, хто працює з ВДТ, визначається відповідно до вимог ДСанПіН 

3.3.2-007−98. 

Згідно з цим нормативним документом упродовж робочої зміни необхідно в 

обов’язковому порядку  передбачати: 

     - обідні перерви; 

     - перерви для відпочинку та особистих потреб (згідно з трудовими 

нормами); 

      - додаткові регламентовані перерви, які запроваджують для окремих 

професій, у тому числі і для тих, хто працює з ВДТ,  з урахуванням особливостей 

трудової діяльності. 

Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством про 

працю і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, організації 

чи установи. Зазвичай тривалість такої перерви становить 40–60 хвилин. 

Тривалість і кількість інших додаткових і регламентованих перерв залежать від 

характеру трудової діяльності, напруженості і важкості праці і визначається 

диференційовано для кожної професії, в тому числі і для тих, хто працює з ВДТ. 

За характером трудової діяльності під час роботи з ВДТ  видокремлено три 

професійні групи згідно з чинним класифікатором професій (ДК-003−95 і Зміна 

№ 1 до ДК-003−95): 

- розробники програм (інженери-програмісти); 

- оператори електронно-обчислювальних машин; 

- оператори комп’ютерного набору. 

Відповідно до наведеної класифікації ДСанПіН 3.3.2-007−98 встановлюють 

такі внутрішньозмінні  режими праці та відпочинку під час роботи з ЕОМ за 8-

годинної денної робочої зміни  залежно від характеру праці: 

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ потрібно призначати 

регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину 

роботи за ВДТ; 

 - для операторів із застосуванням ЕОМ потрібно призначати 

регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві 

години роботи; 

- для операторів комп’ютерного набору потрібно призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ. 

За 12-годинної робочої зміни регламентовані перерви повинні 

встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам за 8-годинної робочої 

зміни, а впродовж останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової 

діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин. 

 
Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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