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Лекція 1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці 

 

Правові та організаційні основи охорони праці є тією базою, яка 

забезпечує соціальний захист працівників і на якій будується санітарно-

гігієнічний та інженерно-технічний складник охорони праці.  Правова база 

охорони праці у галузі ґрунтується на національному законодавстві та 

міжнародних нормах.  

Законодавство України про охорону праці – це система  

взаємопов’язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

соціального захисту громадян у процесі трудової діяльності. Воно складається з 

Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» та прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів. 

До основних законодавчих актів, що мають безпосереднє відношення до 

охорони праці, належить також низка інших законів: 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» ,Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Закон 

України «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку». 

Окремі питання правового регулювання охорони праці  містяться в 

багатьох інших законодавчих актах України. 

Глава 40 Цивільного кодексу України «Зобов’язання, що виникають  

внаслідок заподіяння шкоди» регулює загальні підстави відшкодування шкоди і 

у т.ч. відповідальність за ушкодження здоров’я і смерть працівника у зв’язку з 

виконанням ним трудових обов’язків. 

Кримінальний кодекс України містить розділ Х «Злочини проти 

виробництва», статті 271–275 якого встановлюють кримінальну 

відповідальність за порушення вимог охорони праці, які призвели до 

ушкодження здоров’я чи смерті працівника або створили ситуацію, що 

загрожує життю людей. 

Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає, що 

у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо 

охорони праці, а ст. 8 визначає, що в угодах на державному, галузевому та 

регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

Крім зазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці у 

галузі регулюють інші національні законодавчі акти, підзаконні нормативні 

акти: Укази і розпорядження Президента, рішення уряду, нормативні акти 

міністерств та інших центральних органів державної влади.  

Важливе місце у нормативно-правовому полі з охорони праці займають 

міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася в установленому 

порядку. Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере 
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участь Україна і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці, – 

це такі чотири групи документів:  

1. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці. 

2. Директиви Європейського Союзу.  

3. Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних 

Держав. 

4. Двосторонні договори та угоди. 

Особливо велике значення серед міжнародних договорів, якими 

регулюються трудові відносини, мають конвенції Міжнародної організації 

праці, Міжнародні норми соціальної відповідальності (Стандарт SA 8000 

«Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова 

по соціальній відповідальності»),  Директива ЄС 89/391/єєс от 12 червня 

1989р.о введені мір, що сприяють покращенню безпеки и гігієни труда 

робітників 

Доречи, Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і є 

законом для всіх його країн, завжди відповідають конвенціям МОП. З іншого 

боку, у розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших документів МОП 

враховують передовий досвід країн – членів ЄС. Україна не є членом ЄС, але не 

раз на найвищих рівнях заявляла про своє прагнення до вступу до цієї 

організації. Одна з умов прийняття нових країн до ЄС – відповідність їхнього 

законодавства законодавству ЄС, тому в нашій країні триває активна робота з 

узгодження вимог законів і нормативно-правових актів директивам ЄС.  

Активну роботу щодо розвитку та вдосконалення правової бази охорони 

праці провадять країни – члени СНД. Важливу роль тут відіграють модельні 

закони, прийняті на міждержавному рівні. Мета цих законів – сприяти 

зближенню національного законодавства в галузі охорони праці на 

міждержавному рівні, створення єдиної правової бази, спрямованої на 

максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників. 

Крім зазначених організацій, у справу охорони праці роблять свій 

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

організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації 

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

 

Для регулювання окремих питань охорони праці діють понад 2000 

підзаконних нормативних актів. Усі ці документи створюють єдине правове 

поле охорони праці в нашій країні узагалі і у конкретної галузі зокрема. 

   

Органи державного нагляду за охороною праці. 

 

Організація державного нагляду за охороною праці 
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Відповідно до Закону України ―Про охорону праці‖ спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці є Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). 

Саме на нього покладено організацію державного нагляду за охороною 

праці в Україні. Виконуючи обов'язки по організації державного нагляду за 

охороною праці Держгірпромнагляд: 

• забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки та 

охорони праці, страхування ризиків виробничої безпеки, належного 

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони 

надр; 

• здійснює комплексне управління охороною праці та контроль за 

виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами 

місцевого самоврядування; 

• бере участь у здійсненні державного управління з геологічного 

вивчення, використання та охорони надр; 

• здійснює державний нагляд за додержанням законів та інших 

нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці, а також 

державний гірничий нагляд. 

У своїй діяльності Держгірпромнагляд керується Конституцією України 

і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, Положенням про Державний департамент промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду і здійснює нагляд в межах своєї 

компетенції. 

Держгірпромнагляд очолює Голова, який призначається на посаду і 

звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-

міністра України. Голова Держгірпромнагляду має заступників, які 

призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України 

в установленому законодавством порядку. Голова Держгірпромнагляду: 

• здійснює керівництво Держгірпромнаглядом і несе персональну 

відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених 

на Комітет завдань; 

• розподіляє обов'язки між заступниками Голови; 

• призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального 

апарату Держгірпромнагляду, керівників територіальних органів та керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Держгірпромнагляду, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в 

Держгірпромнагляді утворюється колегія [44]. Персональний склад колегії 

затверджує Голова Держгірпромнагляду. До складу колегії входить Голова 

Держгірпромнагляду (голова колегії), його заступники, керівники структурних 

підрозділів, інші керівні працівники Держгірпромнагляду, а також за згодою 

представники відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної 
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влади, громадських організацій, науковці та інші особи. Рішення колегії 

проводяться в життя наказами Держгірпромнагляду. 

Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності 

Держгірпромнагляду, обговорення найважливіших проблем та інших питань у 

Держгірпромнагляді утворюються науково-технічна рада та міжвідомчі ради 

[43]. 

Держгірпромнагляд в межах своїх повноважень та відповідно до актів 

законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, у разі 

потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти. 

Рішення, прийняті Держгірпромнаглядом в межах його компетенції, є 

обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, 

юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю. 

Держгірпромнагляд під час виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності, а також з відповідними органами іноземних 

держав. Держгірпромнагляд не залежить 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. 

Держгірпромнагляд має право: 

• безперешкодно відвідувати підприємства, об'єкти виробництва фізичних 

осіб та проводити перевірку додержання законодавства з питань, що належать 

до його компетенції; 

• одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні 

пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з 

відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини 

порушень законодавства та здійснення заходів щодо їх усунення; 

• видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим 

посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування 

обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і 

недоліків у сфері промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, 

використання, охорони надр та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної 

небезпеки; 

• забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію 

підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, 

споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, 

транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому 

числі пов'язаних з користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних 

речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих 
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дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю 

працівників; 

• притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб і 

працівників за порушення законодавства про охорону праці в частині 

безпечного ведення робіт і законодавства про надра; 

• скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

його компетенції; 

• утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими 

органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи; 

• організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення 

питань реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду; 

• заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного 

гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр, 

безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення. 

Державний нагляд за охороною праці здійснюється шляхом проведення 

перевірок підприємств (об’єктів), організацій, установ структурними 

підрозділами Держгірпромнагляду. 

Перевірки можна проводити в плановому чи позаплановому порядку на 

окремо визначених або групі підприємств (об’єктів), установ, організацій, в 

адміністративних районах, містах тощо. Необхідність проведення планових 

перевірок встановлює структурний підрозділ з урахуванням специфічних 

особливостей, стану промислової безпеки та безпеки праці виробництв. 

Позапланові перевірки проводяться за наказом територіального управління 

або Комітету у разі: 

• росту виробничого травматизму; 

• допущення аварії або групового чи смертельного нещасного випадку; 

• невиконання роботодавцем вимог раніше виданого припису; 

• надходження скарги; 

• ненадходження інформації щодо усунення недоліків, вказаних у приписі; 

запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму нагляду. 

Перед початком перевірки посадова особа Держгірпромнагляду повинна 

ознайомитись з технічною та технологічною документацією підприємства 

(об'єкта), матеріалами перевірок з питань безпеки праці, проведених 

спеціалістами та керівниками структурних підрозділів, у тому числі 

службами охорони праці і технічного нагляду підприємства (об'єкта). Крім 

того, посадова особа повинна ознайомитися зі станом виконання заходів 

щодо створення безпечних умов праці, що були розроблені та затверджені за 

результатами попередніх перевірок підприємства (об'єкта) та з урахуванням 

висновків комісій з розслідування нещасних випадків і аварій. Усі види 
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перевірок проводяться у присутності роботодавця або уповноваженої ним 

особи. 

У разі створення перешкод проведенню перевірки посадова особа 

Держгірпромнагляду звертається до правоохоронного органу. 

Результати кожної перевірки оформлюються актом перевірки, а у разі 

виявлення під час перевірок підприємств (об'єктів) порушень з питань охорони 

праці, охорони надр посадова особа Держгірпромнагляду складає припис. 

 

Структура державного нагляду за охороною праці 

 

Держгірпромнагляд здійснює свої повноваження безпосередньо та через 

утворенні в установленому порядку структурні підрозділи: управління і відділи 

центрального апарату Комітету, територіальні управління та державні 

інспекції, на які покладено функції державного нагляду за охороною праці в 

Україні. Структуру побудови органів Держгірпромнагляду подано на рисунку 

1. 

 

Центральний апарат Комітету: 

 

Для організації здійснення покладених на Комітет повноважень в його 

центральному апараті утворюються підрозділи з організації державного 

нагляду в певних галузях економічної діяльності. На цей час існують наступні 

структури центрального апарату з функціями: 

• управління організації державного нагляду та обліку травматизму − 

організаційно-методичне забезпечення державного нагляду, аналіз і облік 

аварій та виробничого травматизму; 

• управління нормативно-правового та юридичного забезпечення − 

організація: правового забезпечення Комітету, нормотворчої діяльності; 

методичного забезпечення навчання з охорони праці; методичного керівництва 

нагляду за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України, засідань колегій та 

апаратних нарад Комітету; координація зв’язків з Верховною Радою України; 

• управління науково-технічного забезпечення державного нагляду − 

науково-технічне забезпечення державного нагляду, координація робіт з 

експертизи проектів, стандартизації, сертифікації та дозвільної діяльності, 

організація та координація діяльності експертно-технічних центрів; 

• управління організації державного нагляду у вугільній промисловості – 

організація державного нагляду за додержанням вимог законодавчих та 

інших нормативно-правових актів з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду на підприємствах вугільної та торф’яної промисловості; 

• управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-

маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин - організація 

державного нагляду за: додержанням вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
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нагляду на виробництвах, що здійснюють буріння та капітальний ремонт 

нафтових та газових свердловин; 

охороною надр під час геологічного їх вивчення і розробки, за 

використанням надр для цілей не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин, за переробкою мінеральної сировини та за виконанням 

маркшейдерських і геологічних робіт; 

• відділ організації державного нагляду в гірничодобувній промисловості 

та за вибуховими роботами - організація державного нагляду за додержанням 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на підприємствах гірничорудної, 

нерудної промисловості, на об’єктах метробудівництва та спеціальних 

підземних спорудах, а також у сфері поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення; 

• управління організації державного нагляду в металургії, 

машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду - організація 

державний нагляд за:  
додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з 

промислової безпеки, охорони праці на підприємствах, в установах, 

організаціях металургійного комплексу, енергетичного комплексу, 

будівельного комплексу (житлового, громадського, промислового будівництва, 

будівництва інженерних мереж, мостів, промислового виробництва 

будівельних матеріалів); житлово-комунального господарства (підприємствах 

та об'єктах теплокомуненерго, ремонтно-будівельних підприємствах, міського 

освітлення, ліфтового господарства та інших організаціях з монтажу, 

обслуговування та ремонту ліфтів); об'єктах котлонагляду (парових та 

водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та 

гарячої води), підйомних споруд (вантажопідйомних машин, фунікулерів, 

ліфтів, підвісних канатних доріг, ескалаторів, будівельних підйомників); 

• управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на 

виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки - організація державного 

нагляду за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових 

актів з промислової безпеки, охорони праці: 

на промислових підприємствах; магістральних трубопровідних системах; 

нафтогазовидобувних виробництвах; системах газопостачання природним та 

зрідженим газом; хімічних, нафтогазопереробних та нафтохімічних 

виробництвах і з забезпечення нафтопродуктами; виробництвах медичної, 

мікробіологічної, целюлозно-паперової, оліє-жирової, ефіро-масличної 

промисловості; підприємствах з виробництва штучних шкір, з промислового 

виготовлення вибухових матеріалів, з виробництва та утилізації звичайних 

видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового 

призначення; підприємствах які забезпечують транспортування, зберігання та 

застосування хлору та аміаку у сферах господарської діяльності; підприємствах 

всіх видів транспорту; підприємствах поштового та електрозв’язку; 

підприємствах міського електротранспорту, метрополітенах, підприємствах 

спецкомунтрансу, комунального машинобудування, підприємствах 

комунального господарства; 
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• відділ організації державного нагляду у агропромисловому комплексі та 

соціально-культурній сфері - організація державного нагляду за додержанням 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової 

безпеки, охорони праці у сільському, рибному, водному, лісовому 

господарствах, на підприємствах харчової промисловості та переробки 

сільськогосподарської продукції, споживчої кооперації, державних резервів, 

легкої, текстильної, деревообробної та поліграфічної промисловості, на 

підприємствах, в організаціях та установах освіти, науки, культури, мистецтва, 

спорту, лікувально-оздоровчих, соціальної допомоги, відпочинку та розваг, 

туризму, інформаційного та фінансово-кредитного забезпечення, торгівлі та 

громадського харчування, побутового обслуговування населення, в службах 

озеленення, ритуального обслуговування населення (цвинтарі, крематорії, 

виготовлення ритуальної продукції), в сільських комунальних службах, 

екстериторіальної діяльності, у державних установах, громадських 

організаціях, в охоронних підприємствах, у військових формуваннях. 

 

Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища 

Кабінет Міністрів України відзначає, що Національна програма 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 

основному була виконана. У ході реалізації програми закладено основи для 

впровадження економічних методів управління охороною праці в державі, 

започатковано створення галузевих, регіональних та виробничих програм з 

питань охорони праці, організовано мережу спеціалізованих центрів для 

експертизи технічного стану виробничих об'єктів, підвищення безпеки їх 

експлуатації; розробляється і впроваджується єдина автоматизована 

інформаційна система; створено Національний науково-дослідний інститут 

охорони праці, Науково-інформаційний і навчальний центр, науково-

виробничий журнал "Охорона праці", служби охорони праці в обласних, 

районних і міських органах державної виконавчої влади; розроблено і 

виготовлено дослідний зразок автоматизованої системи контролю 

пиловибухонебезпечності та захисту мережі гірничих виробок на вугільних 

шахтах від вибухів пилу; організовано випуск багатьох засобів індивідуального 

захисту, що раніше не випускалися в Україні. Вирішено ряд інших важливих 

завдань.  

Однак здійснювані заходи поки що не привели до помітного поліпшення 

стану безпеки та умов праці. Рівень виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні залишається вищим, ніж в інших країнах СНД. В той же 

час в металургійній, хімічній, легкій і текстильній галузях промисловості, а 

також на підприємствах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, 

Миколаївської, Полтавської, Сумської областей та в м.Києві кількість загиблих 

збільшилася. Незадовільно організовано роботу з охорони праці в 

агропромисловому комплексі, де в минулому році допущено нещасних випадки 
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зі смертельним наслідком 36 відсотків їх загальної кількості в суспільному 

виробництві.  

Викликає тривогу становище з охороною праці на підприємствах вугільної 

промисловості. Внаслідок профзахворювань і трудового каліцтва переведено на 

інвалідність велика кількість чоловіки. Значне підвищення рівня смертельного 

травматизму і аварійності на виробництві в цілому по Україні спостерігається і 

в поточному році. Високим залишається рівень травматизму на підприємствах 

Міністерства вугільної промисловості, Міністерства сільського господарства і 

продовольства, а також на підприємствах в Автономній Республіці Крим, 

Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та інших областях.  

Основними причинами високого рівня травматизму і аварійності на 

виробництві залишаються низька трудова та технологічна дисципліна, 

експлуатація великої кількості морально застарілих і фізично зношених споруд, 

машин і устаткування, значна нестача протиаварійної апаратури, а також 

засобів індивідуального захисту працюючих, забезпеченість якими становить 

15-30 відсотків, низький рівень знань з техніки безпеки праці.  

Не завжди виконуються рішення Кабінету Міністрів України щодо 

персональної відповідальності міністрів, керівників відомств, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

сільських, селищних і міських Рад, підприємств, установ, організацій за 

координацію та контроль роботи з питань охорони праці. Не відповідає 

вимогам сьогодення ефективність управління охороною праці на державному, 

галузевому, регіональному і виробничому рівнях. Не провадяться в 

необхідному обсязі глибокі фундаментальні та прикладні наукові дослідження 

для потенційно найбільш небезпечних підприємств, виробництв і об'єктів щодо 

попередження та ліквідації техногенних аварій. Низькими залишаються 

технічний рівень і темпи розвитку виробництва приладів комплексної 

діагностики стану обладнання підвищеної небезпеки та виробничого 

середовища. До цього часу не працюють економічні важелі створення 

безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві. Істотного поліпшення 

вимагає інформаційне забезпечення і пропаганда охорони праці.  

1. Основні принципи та функції управління охороною праці на 

виробництві 

Організація роботи щодо управління охороною праці базується на 

принципах теорії управління, основними з котрих є: системність, 

оптимальність, динамічність, наступність та стандартизація. Принцип 

системності полягає в тому, що процеси технології та безпеки розглядаються у 

взаємозв'язку. 

Системність реалізації завдань управління охороною праці полягає у 

поєднанні розрізнених заходів із безпеки праці в єдину систему 

цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх рівнях і стадіях управління 

виробництвом. Створюється система стандартів підприємства. 

Управління охороною праці здійснюється шляхом збору та оцінки 

інформації, виявлення відхилень від установлених вимог та здійснення 
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керуючих впливів на об'єкт управління за допомогою організаційно-

розпоряджувальних, соціально-розпоряджу-вальних, соціально-психологічних і 

економічних методів. 

Організаційно-функціональна схема УОП базується на координуючій ролі 

відділу охорони праці, який бере участь у здійсненні всіх функцій управління, 

пов'язаних із безпекою праці. 

Державні органи управління охороною праці інформують населення 

України відповідного регіону, працівників галузі та трудові колективи про 

реалізацію державної політики з охорони праці, виконання національних, 

територіальних чи галузевих програм із цих питань, про рівень і причини 

аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про 

виконання своїх рішень щодо охорони життя т а здоров'я працівників. 

На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з 

питань охорони праці. 

Система управління охороною праці містить об'єкт управління, 

інформаційно-контрольні зв'язки та керуючий орган. Об'єктом УОП є 

діяльність щодо забезпечення оптимальних умов та безпеки праці на робочих 

місцях, дільницях та в цехах. 

Керуючим органом є служба охорони праці, керівники структурних 

підрозділів усіх рівнів керування галуззю, об'єднанням, підприємством. 

Управління здійснюється шляхом збору та оцінки інформації, виявлення 

відхилень від установлених вимог і здійсненням керуючих впливів на об'єкт 

управління за допомогою організаційно-розпрядних, економічних та соціально-

психологічних методів. 

УОП — це ієрархічна багаторівнева система, яка встановлює такі рівні 

управління: 

• галузь (керівництво, науково-технічна рада, відділ охорони праці); 

• об'єднання (керівництво, науково-технічна рада, відділ охорони праці); 

• виробничі підприємства; 

• цехи, дільниці цехів; 

• робочі місця(конкретні виконавці) Управління охороною праці 

здійснюється реалізацією наступних функцій: 

• прогнозування та планування заходів щодо забезпечення безпеки праці; 

• створення організаційної структури; 

• кількісна оцінка рівня безпеки праці; 

• збір та оформлення вихідної інформації про стан умов та безпеки праці; 

• розробка та формування переліку управляючих впливів; 

• стимулювання роботи щодо безпеки праці. Відповідальність за 

здійснення управління охороною праці в галузі та в підрозділах покладається на 

їх керівників в межах їх посадової компетенції. 

Згідно із статтею 23 Закону України "Про охорону праці", власник створює 

на підприємстві службу охорони праці. Типове положення про цю службу 

затверджується Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці. 

На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих менше 50 

чоловік функції служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які 

мають відповідну підготовку. 
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Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові 

підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. 

Організаційно-методичну роботу безпосередньо на підприємстві (якщо 

чисельність працюючих у ньому мала) з усіх функцій і задач управління 

охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх реалізацією 

виконує інженер (старший інженер) з охорони праці або призначена власником 

особа, яка виконує його обов'язки за сумісництвом. 

На працівників служб охорони праці не повинні покладатися обов'язки, не 

пов'язані з їх функціями. Усі заходи з охорони праці працівники служб охорони 

праці виконують у тісній взаємодії з керівництвом підприємств та їх 

підрозділів. Для загальної оцінки стану умов праці та планування заходів щодо 

їх покращення застосовується Єдина державна система показників обліку умов 

і безпеки праці, затверджена наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 31.03.94 p. №27 (Держнаглядохоронпраці, 1995). 

Спеціалісти з охорони праці мають право видавати керівникам 

структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо 

усунення наявних недоліків, отримувати від них необхідні відомості, 

документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагати відсторонення від 

роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, 

перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують 

нормативів з охорони праці; зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, 

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які 

створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих, надсилати керівникові 

підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують вимоги щодо охорони праці Припис спеціаліста з охорони праці 

може скасувати лише керівник підприємства. 

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації, 

підприємств 

Планування заходів з охорони праці — один з основних методів 

економічного управління Планування роботи з безпеки праці передбачає 

постановку цілі, розробку програми, спрямованої на її досягнення, та оцінку 

досягнутої ефективності. Пошук основних шляхів вирішення завдань безпеки 

праці та вибору потрібних заходів для їх реалізації слід узгодити з результатами 

прогнозування. 

Галузеві плани забезпечують здійснення єдиного підходу до вирішення 

завдань безпеки праці в галузі, встановлюють основні напрямки розвитку, 

виявляють важливі проблеми та шляхи їх розв'язання, визначають обсяги 

наукових досліджень в галузі охорони праці і очікувані результати їх 

впровадження. 

Планування в масштабі об'єднань і підприємств передбачає вирішення 

питань механізації та автоматизації виробничих процесів, ліквідацію ручної 

праці, розробку засобів часткової механізації, поліпшення вентиляції, 

впровадження засобів контролю техніки безпеки, створення комфортних умов 

на робочих місцях, заходів щодо попередження професійних захворювань і 

травматизму. 
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На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенця 

трудового колективу може створюватися з питань охорони праці. 

Комісія складається з представників власника, профспілок, уповноважених 

трудового колективу, спеціалістів із безпеки, гігієни праці і представників 

інших служб підприємства. 

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства 

затверджується Держнаглядохоронпраці за погодженням з профспілками. 

Рішення комісії мають рекомендаційний характер. 

Контроль за станом умов і безпекою праці працюючих дозволяє виявити 

відхилення від вимог законодавства про працю, стандартів безпеки праці, якість 

виконання службами і підрозділами своїх обов'язків в галузі забезпечення 

належних умов та безпеки праці. 

Ефективність контролю залежить від якості метрологічного забезпечення 

вимірювання параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 

визначення рівня безпеки виробничого обладнання і технологічних процесів, а 

також коефіцієнтів безпеки праці. 

Фінансування та економічне стимулювання охорони праці розглядається 

як одна з найважливіших частин УОП. | На підприємствах, в галузях і на 

державному рівні у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку 

створюються фонди охорони праці. 

Такі ж фонди можуть створюватись органами місцевого h регіонального 

самоврядування для потреб регіону. 

На підприємстві кошти вказаного фонду використовуються тільки на 

виконання заходів, що забезпечують доведення умов безпеки праці до 

нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на 

виробництві. 

Кошти галузевих і державних фондів охорони праці витрачаю і ііся на 

здійснення галузевих і національних програм з питань охорони праці, науково-

дослідних і проектно-конструкторських робіт, що виконуються в межах цих 

програм, на сприяння становленню і розвитку спеціалізованих підприємств та 

виробництв, творчих колективів, науково-технічних центрів, експертних груп, 

на заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над 

розв'язанням проблем охорони праці. 

До державного, регіонального та галузевих фондів охорони праці 

надсилаються, поряд з коштами державного чи місцевих бюджетів, 

відрахуваннями підприємств та іншими надходженнями, кошти, отримані від 

застосування органами державного нагляду штрафних санкцій до власників 

згідно із статтею 31 цього Закону, а також кошти від стягнення цими органами 

штрафу з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці. 

Кошти фондів охорони праці не підлягають оподаткуванню. Витрати на 

охорону праці, що передбачаються в державному і місцевих бюджетах, 

виділяються окремим рядком. 

До працівників підприємства можуть застосовуватись будь-які заохочення 

за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки 

та поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним 

договором (угодою, трудовим договором). 
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Порядок пільгового оподаткування коштів, спрямованих на заходи щодо 

охорони праці, визначається чинним законодавством про оподаткування. 

Моральне і матеріальне стимулювання працівників за роботу щодо 

вдосконалення умов і безпеки праці має велике значення для підвищення 

ефективності виробництва, зниження рівня травматизму та захворювань, 

поліпшення умов праці та її безпеки. Обсяг матеріального заохочення 

диференціюється залежно від ролі службової особи та міри її впливу на безпеку 

праці. 

Стимулювання здійснюється відповідно до розробленого підприємством, 

об'єднанням або галуззю положення. 

 

2. Організація управління та навчання охороною праці на 

виробництві 

Для підтримки постійної роботи в напрямку аналізу стану та 

вдосконалення умов праці на підприємствах лісового комплексу їх власники 

зобов'язані інформувати державні органи, які складають єдину статистичну 

звітність з охорони праці. Власник також зобов'язаний інформувати працівників 

про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних 

захворювань і про заходи, які вжито для їхнього усунення та забезпечення на 

підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог. 

Отримані дані скеровуються в ЕОМ і за спеціальною програмою 

розраховуються коефіцієнти безпеки праці по підприємству (цеху) щодо таких 

розділів: умови праці; безпечність технологічних машин, технологічних 

операцій; організація охорони праці. ЕОМ виконує відповідні розрахунки і 

видає рекомендації щодо керуючих впливів, в тому числі стимулювання. 

У колективному договорі (угоді, трудовому договорі) сторони 

передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони 

праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, узгоджують їх 

обов'язки, а також погоджують комплексні заходи (плани) щодо забезпечення 

встановлених нормативів безпеки, умов, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям. Власник 

фінансує заходи щодо охорони праці. На підприємствах, у галузях і на 

державному рівні в установленому Кабінетом Міністрів порядку створюються 

фонди охорони праці. Такі фонди можуть створюватись органами міського і 

регіонального самоврядування для потреб регіону. На підприємстві кошти 

цього фонду використовуються тільки на виконання заходів, що забезпечують 

доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення 

існуючого рівня охорони праці. Кошти фондів охорони праці не підлягають 

оподаткуванню. 

Згідно із Законом України "Про охорону праці". Державний комітет 

України з нагляду за охороною праці наказом від 04.04.94 p. №30 затвердив 

"Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників із 

охорони праці". У відповідності з цим документом, усі працівники при 

прийнятті на роботу і процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з 

питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від 
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нещасних випадків, з правил поведінки при аваріях. Навчання працівників 

правилам безпеки праці запроваджується в усіх підприємствах, установах 

незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва. Форми такого 

навчання: інструктажі, технічні мінімуми, так зване курсове навчання, 

спеціальне навчання, навчання (перевірка знань) посадових осіб, підвищення 

кваліфікації, навчання студентів та учнів навчальних закладів. 

Інструктаж з охорони праці проводиться в усіх підприємствах, установах і 

організаціях незалежно від характеру їх виробничої діяльності, освіти, 

кваліфікації, стажу, досвіду з даного фаху або посади працівників. Керівництво, 

організація і відповідальність за своєчасне і правильне проведення інструктажів 

покладається на власника (керівника) підприємства, установи, організації, а у 

підрозділах — на керівника підрозділу. За характером і інтервалами проведення 

інструктажі бувають: увідний і на робочому місці — первинний, позаплановий і 

цільовий. 

Увідний інструктаж проводить інженер з охорони праці або особа, на яку 

покладені його обов'язки, з усіма особами, що приймаються на роботу, а також 

з тими, що прибули у відрядження, студентами, учнями, направленими на 

виробничу практику. Метою увідного інструктажу є: 

- роз'яснення значення виробничої і трудової дисципліни, ознайомлення з 

характером майбутньої роботи, загальними умовами, з вимогами безпеки; 

- ознайомлення з основними положеннями законодавства про працю, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, основними правилами 

електробезпеки, порядком складання актів про нещасний випадок, порядком 

надання першої допомоги потерпілому; загальними вимогами до організації та 

утримання робочих місць; вимогам особистої гігієни та виробничої санітарії; 

- призначення і використання засобів індивідуального захисту, спецодягу і 

спецвзуття; ознайомлення з основними вимогами пожежної безпеки. 

Інструктаж проводиться з одним або групою робітників у кабінеті охорони 

праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, наочних посібників. 

Первинний інструктаж на робочому місці повинні проходити всі особи, які 

поступають на роботу, а також ті, що переводяться з одного цеху в інший, 

робітники, які будуть виконувати нову для них роботу, учні, студенти, 

направлені на підприємство для проходження виробничої практики, особи, які 

перебувають у відрядженні і безпосередньо беруть участь у виробничому 

процесі на підприємстві. Інструктаж на робочому місці проводять керівники 

(майстри) тих структурних підрозділів, у безпосередній підлеглості яких будуть 

інструктовані працівники. На невеликих підприємствах, які не мають 

структурних підрозділів, інструктаж проводить керівник підприємства. 

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб однієї 

професії, згідно з програмою, розробленою з урахуванням вимог відповідних 

інструкцій з охорони праці для робітників, інших нормативних актів про 

охорону праці, технічної документації і приблизного переліку питань. 

Програма розробляється керівником цеху, дільниці, погоджується із службою 

охорони праці і затверджується керівником підприємства, навчального закладу 

або їх відповідного структурного підрозділу. Усі робітники, у тому числі 
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випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих 

(курсових) комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці 

повинні протягом 2... 15 змін (залежно від характеру праці і кваліфікації 

працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих 

робітників або фахівців, призначених наказом (розпорядженням) по 

підприємству (цеху, дільниці, виробництву). Керівник підприємства (цеху, 

дільниці, виробництва) має право своїм наказом або розпорядженням звільняти 

від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю 

професією не менше трьох років і якщо він переходить з одного цеху в інший, і 

характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не 

змінюються. 

Повторний інструктаж на робочому місці повинні проходити всі 

працівники, незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи: на роботах з 

підвищеною небезпекою праці — 1 раз у квартал; на інших роботах — 1 раз за 

півріччя. Його проводять індивідуально або з групою працівників однієї 

професії, бригади — за інструкціями для даної професії (посади). 

Позаплановий інструктаж проводять при зміні правил, норм, інструкцій, 

технологічного процесу або обладнання, внаслідок чого змінюються умови 

безпеки праці, при порушенні працівником правил та інструкцій з охорони 

праці, застосуванні ним неправильних способів праці, які можуть призвести до 

травми або аварії, при нещасному випадку, при перервах у роботі: для робіт, до 

яких ставляться підвищені (додаткові) вимоги безпеки праці, — понад ЗО 

календарних діб, для решти робіт — 60 і більше діб. Цей інструктаж проводять 

згідно з розпорядженням установ, які здійснюють державний нагляд за 

охороною пращ (індивідуально або з групою працівників однієї професії). 

Після проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів 

робиться запис в журналі інструктажів на робочому місці з обов'язковим 

підписом інструктованого і інструктуючого. Журнал має бути встановленої 

форми, прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою підприємства. 

Цільовий інструктаж проводять із працівниками при ви-1 конанні разових 

робіт, безпосередньо не пов'язаних з фахом (завантажування, розвантажування, 

одноразові роботи поза підприємством, цехом та ін.); ліквідації аварії, 

стихійного лиха; виконання робіт, для яких оформляються наряд-допуск, дозвіл 

та інші документи; екскурсія на підприємство; організація масових і заходів з 

учнями, студентами (походи, спортивні заходи тощо). Цільовий інструктаж 

фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, яка дозволяє 

виконувати роботи за переліком і згідно з відповідною інструкцією. 

Навчання посадових осіб, згідно з переліком, затвердженим Державним 

комітетом із нагляду за охороною праці (наказ Державного комітету України по 

нагляду за охороною праці від 11.10.93 p. №94), проводять до початку 

виконання ними своїх обов'язків і періодично один раз на три роки в 

установленому порядку. Для них також запроваджується перевірка знань з 

охорони праці в органах галузевого або регіонального управління охороною 

праці з участю представників органів державного нагляду та профспілок. У разі 

незадовільних знань працівники повинні пройти повторну підготовку. 
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Навчання працівників правилам безпеки праці запроваджується в усіх 

підприємствах, установах незалежно від характеру та ступеня небезпеки 

виробництва. Форми такого навчання: інструктажі, технічні мінімуми, курсове 

навчання (перевірка знань) посадових осіб, підвищення кваліфікації, навчання 

студентів та учнів навчальних закладів. 

Міністерство освіти України запроваджує навчання з основ охорони праці 

в усіх навчальних закладах системи освіти, а також підготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців з охорони праці з урахуванням особливостей відповідних 

галузей народного господарства за програмами, погодженими з Державним 

комітетом України з нагляду за охороною праці. 

Організація роботи в галузі управління охороною праці полягає у виборі і 

формуванні такої структури управління охороною праці на виробництві, котра 

якнайкраще відповідала б основній меті — забезпеченню безпеки і здорових 

умов праці. 

Висновок 

Метою управління охороною праці є керування і координація роботи 

підрозділів та відділів в галузі охорони праці, планомірний і цілеспрямований 

вплив на фактори та умови, що визначають безпеку, нешкідливість, ступінь 

важкості та напруженості праці на всіх етапах формування виробничого 

процесу. Управління охороною праці організовується на основі: щоденного 

контролю умов праці на робочих місцях; щомісячної оцінки рівня безпеки праці 

в об'єднанні, підприємстві, цеху, на дільниці; щомісячної оцінки рівня безпеки 

праці в структурних підрозділах галузі. 

Велике значення у забезпеченні високого рівня охорони праці має 

пропаганда знань, передового досвіду, новітніх досягнень науки і техніки в цій 

галузі. Основними методами та формами такої пропаганди є лекції, бесіди та 

консультації, плакати і навчально-наочні посібники, тематичні виставки, 

конкурси, кінофільми, діафільми та ін. 

 

Лекція 2 

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою 

якого здійснюються соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у 

процесі їх трудової діяльності.  

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:  
- особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);  

- учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, 

докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час 

занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження 
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виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;  

- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових 

закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або 

на інших підприємствах за спеціальними договорами.  

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або 

професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина 

народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із 

застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається 

застрахованою та до 16 років або до закінчення навчання, але не більше ніж до 

досягнення 23 років, їй надається допомога з ФСС НВВ.  

На добровільних засадах можуть бути застраховані:  
- священики, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних 

організаціях на виборних посадах; 

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно; 

- громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності. 

Завданнями страхування від нещасного випадку є:  

1. проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам 

загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; 

2. відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань;  

3. відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і 

членам їхніх сімей.  

Основними принципами страхування від нещасного випадку є: 
1. паритетність держави, представників застрахованих осіб та 

роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; 

2. своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;  

3. обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють 

на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для 

осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та громадян – суб'єктів 

підприємницької діяльності; 

4. надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами 

своїх прав;  

5. обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;  

6. формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;  

7. диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану 

безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на 

кожному підприємстві;  

8. економічна зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов 

безпеки праці;  

9. цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.  

У даному виді страхування використовуються спеціальні поняття: 



18 

 

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані 

громадяни, а в окремих випадках члени їхніх сімей та інші особи, 

страхувальники і страховик.  

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється 

страхування. Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках — 

застраховані особи.  

Страховик — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України (ФСС НВВ).  

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, 

його здоров'я та працездатність.  

Роботодавцем вважається:  

1. власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, 

яка використовує найману працю;  

2. власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, 

організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який 

використовує найману працю.  

Страховий ризик — обставини, внаслідок яких може статися страховий 

випадок.  

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або 

професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно 

зумовлену фізичну чи психологічну травму за обставин, з настанням яких 

виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення 

та соціальних послуг.  

Нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на 

працівника небезпечного виробничою фактора чи середовища, що сталися у 

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

здоров'ю або настала смерть.  

Професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок 

професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або 

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

пов'язаних із роботою.  

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його 

встановлення чи виявлення у період, коли потерпілий не перебував у трудових 

відносинах з підприємством, на якому він захворів.  

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, а також види 

професійних захворювань, затверджуються Кабінетом Міністрів України за 

поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади. 

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок 

порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є 

страховим випадком.  

Порушення правил охорони праці застрахованим не звільняє страховика 

від виконання зобов'язань перед потерпілим. 

Нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання розслідується 

у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону 

України «Про охорону праці».  
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Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, 

проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових 

виплат є акт розслідування нещасного випадку або професійного захворювання 

за встановленою формою. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці 
 

Важливими нормативними актами з питань охорони праці є міжнародні 

договори та угоди, до яких приєдналась Україна. Закон "Про охорону праці" 

передбачає, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 

передбачені законодавством України про охорону праці, то застосовуються 

норми міжнародного договору. 

Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь 

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

наступні чотири групи документів: 

1. Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. 

2. Директиви Європейського Союзу. 

3. Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних 

Держав. 

4. Двосторонні договори та угоди. 

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 зі 

стандартизації (ISO), Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ряд інших. 

Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові 

відносини, займають конвенції Міжнародної Організації Праці у галузі 

поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх застосування. До МОП зараз 

входить 173 країни. Структурно МОП складається з Міжнародної 

Конференції праці, Адміністративної Ради та Міжнародного Бюро праці. 

Міжнародна Конференція праці - вищий орган МОП і тому вона зветься 

також Всесвітнім Парламентом праці - проводиться щороку у червні за 

участю представників всіх країн-членів. 

Міжнародне Бюро праці - це постійний секретаріат організації, який 

розробляє Кодекси практичних заходів, здійснює моніторинг фінансових 

справ, розробляє порядок денний наступних Міжнародних Конференцій 

праці. 

Адміністративна Рада включає 28 урядових представників, 14 

представників роботодавців та 14 представників робітників. 

Адміністративна Рада здійснює контроль за діяльністю Міжнародного Бюро 

праці та зв'язок між ним і Міжнародною Конференцією праці. 

Всі механізми прийняття рішень у МОП пов'язані з її унікальною 

структурою, яка базується на принципі ТРИПАРТИЗМУ, тобто рівного 

представництва трьох сторін - уряду, роботодавців і працівників. Так 

приймаються рішення кожної країни-члена, а також рішення по результатах 
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роботи комітетів Конференції по Міжнародних Конвенціях, Рекомендаціях 

тощо. 

Розглянутий вище принцип державної політики нашої країни в галузі 

охорони праці, який полягає у "...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..." 

базується на унікальному, майже 90-річному, світовому досвіді 

використання принципу трипартизму. 

Технічне сприяння МОП у сфері охорони праці носить різні форми. 

Деякі проекти допомогли країнам-членам під час розробки нових 

законодавств з охорони праці і при зміцненні інспекційних служб. В інших 

країнах здійснювалась підтримка при створенні інститутів із виробничої 

безпеки та гігієни праці для сприяння науковим дослідженням і розробці 

навчальних програм. Основними формами діяльності МОП є розробка 

стандартів, дослідження, збір та розповсюдження інформації, технічне 

сприяння. При активному співробітництві з країнами-членами ці заходи 

роблять більш успішною боротьбу за досягнення соціальної справедливості 

та миру у всьому світі. За свою діяльність МОП отримала у 1969 р. 

Нобелівську Премію Миру. 

Із часу свого заснування МОП ухвалила понад 180 Конвенцій, 74 з яких 

пов'язані з умовами праці. Вагома частина цих конвенцій стосується питань 

охорони праці. Особливе місце серед Конвенцій МОП займає Конвенція № 

155 "Про безпеку і гігієну праці та виробничу санітарію", яка закладає 

міжнародно-правову основу національної політики щодо створення 

всебічної і послідовної системи профілактики нещасних випадків на 

виробництві і професійних захворювань. 

У МОП діє система контролю за застосуванням у країнах-членах 

Організації конвенцій і рекомендацій. Кожна держава зобов'язана подавати 

доповіді про застосування на своїй території ратифікованих нею конвенцій, а 

також інформацію про стан законодавства і практику з питань, що 

порушуються в окремих, не ратифікованих нею, конвенціях. 

Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу, і є законом 

для всіх його країн, відповідають конвенціям МОП. З іншого боку, при 

розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших документів МОП 

враховується передовий досвід країн-членів ЄС. Всезростаюча важливість 

директив ЄС обумовлена багатьма причинами, серед яких найсуттєвішими є 

наступні чотири: 

• спільні стандарти здоров'я і безпеки сприяють економічній інтеграції, 

оскільки продукти не можуть вільно циркулювати всередині Союзу, якщо ціни 

на аналогічні вироби різняться в різних країнах-членах через різні витрати, які 

накладає безпека та гігієна праці на бізнес; 

• скорочення людських, соціальних та економічних витрат, пов'язаних з 

нещасними випадками та професійними захворюваннями, приведе до великої 

фінансової економії і викличе суттєве зростання якості життя у всьому 

Співтоваристві; 
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• запровадження найбільш ефективних методів роботи повинно принести з 

собою ріст продуктивності, зменшення експлуатаційних (поточних) витрат і 

покращання трудових стосунків; 

• регулювання певних ризиків (таких, як ризики, що виникають при великих 

вибухах) повинно узгоджуватися на наднаціональному рівні в зв'язку з 

масштабом ресурсних затрат і з тим, що будь-яка невідповідність в суті і 

використанні таких положень приводить до «викривлень» у конкуренції і 

впливає на ціни товарів. 

Україна не являється 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 по 

узгодженню вимог законів та інших нормативно-правових актів директивам 

ЄС. 

Також ведеться активна робота щодо розвитку та удосконалення правової 

бази охорони праці, яка проводиться в країнах членах СНД. Важливу роль у цій 

роботі відіграють модельні закони, прийняті на міждержавному рівні. Мета цих 

законів сприяти зближенню національного законодавства в галузі охорони 

праці на міждержавному рівні, створення єдиної правової бази, спрямованої на 

максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників. 

 

Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів 

 

Терміном "охорона праці" у вузькому розумінні завжди визначалося 

створення для працівників здорових та безпечних умов праці (див. зазначену 

вище роботу, с. 446). Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. 

в ст. 1 так визначає охорону праці: "Охорона праці — це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності 

людини в процесі роботи". Виходячи зі змісту закону та інших зазначених вище 

нормативно-правових актів, більш доцільно, на нашу думку, замість терміна 

"охорона праці" у вузькому розумінні вживати термін "охорона здоров'я 

працівників на виробництві", оскільки фактично метою таких заходів є саме 

охорона здоров'я працівника, збереження його працездатності на виробництві 

під час виконання трудових обов'язків. 

Останнім часом вимоги з охорони здоров'я часто не дотримуються 

підприємствами різних організаційно-правових форм, які використовують 

працю найманих працівників. Чимало керівників підприємств безвідповідально 

ставляться до обов'язків щодо створення здорових і безпечних умов праці, 

часто розглядають ці питання як другорядні. Лише за два місяці 1999 p. 

інспектори Держнаглядохоронпраці виявили понад 340 тис. порушень правил 

безпечного ведення робіт. Через наявну загрозу життю заборонялася робота 

понад 17 тисяч підприємств та об'єктів (Праця і зарплата. — 1999. — №8. — 

Квітень). 
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Згідно зі ст. 24 Конституції України жінки мають рівні з чоловіками права 

і свободи. Рівноправність жінок у сфері трудових відносин забезпечується 

наданням їм рівних з чоловіками можливостей у професійній підготовці, у 

праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці та 

здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. З метою фактичного 

забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, 

трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці 

жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. 

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі 

шкідливими або небезпечними умовами праці. Перелік важких робіт та робіт зі 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 грудня 1993 p. №256 (Законодавство України про 

охорону праці: збірник нормативних актів. - К., 1995. - Т. 3. - С. 32). 

Забороняється також застосування жіночої праці на підземних роботах, 

крім деяких підземних робіт (нефізич-них робіт або робіт по санітарному та 

побутовому обслуговуванню). 

Забороняється залучення жінок до підіймання і переміщення важких 

речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Граничні 

норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 p. №241 

(Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних актів. — К., 

1995. — Т. 3. — С. 61). Граничними нормами підіймання і переміщення 

вантажів вважаються при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) — 

10 кг, а якщо робота пов'язана з постійним підійманням і переміщенням 

вантажів протягом робочої зміни — 7 кг. Сумарна вага вантажу, який 

переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна 

перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги — 175 кг. 

Законодавство обмежує застосування праці жінок у нічний час. Така 

праця допускається тільки в тих галузях народного господарства, де це 

зумовлюється особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. 

Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів 

застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів 

України. До роботи у нічний час можуть залучатися жінки: медичні 

працівники, робітниці підприємств харчової промисловості. Таке залучення 

жінок до роботи у нічний час викликано особливою необхідністю, але має 

постійний, а не тимчасовий характер. Правила про обмеження застосування 

праці жінок у нічний час, як правило, порушуються на підприємствах приватної 

форми власності. 

Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на 

підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї (ст. 175КЗпП). 

Згідно зі ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до медичного висновку 

знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на 
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іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих 

факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. 

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до 

медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив 

несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи зі 

збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні 

за рахунок підприємства, установи, організації. 

Жінки, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання 

попередньої роботи переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього 

заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3 років. 

Вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3 років, не можуть 

залучатися до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а 

також не допускається направлення їх у відрядження. Жінки, які мають дітей 

віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних 

робіт або направлятись у відрядження без їх згоди (статті 176, 177КЗпП). 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 

3 років, а одиноким матерям за наявністю дитини віком до 14 років або дитини-

інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок 

власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомляти їм причини 

відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути 

оскаржена у судовому порядку. 

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (за 

наявністю медичного висновку — до 6 років), одиноких матерів при наявності 

дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації 

підприємства. Але і в цьому випадку звільнення допускається з обов'язковим 

працевлаштуванням. 

Обов'язкове працевлаштування зазначених категорій жінок здійснюється 

також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового 

договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна 

плата, але не більше 3 місяців від дня закінчення строкового трудового 

договору (ст. 184 КЗпП). 

Жінкам надаються оплачувані відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами 

тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ненормальних пологів 

або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів, які 

обчислюються сумарно і надаються жінкам повністю незалежно від кількості 

днів, фактично використаних до пологів. Жінкам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, надаються відпустки тривалістю 90 календарних 

днів до пологів і 90 календарних днів після пологів, які обчислюються сумарно 

до пологів з оплатою в розмірі повного заробітку, незалежно від стажу та місця 

роботи (ст. ЗО Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). Після відпустки у зв'язку 

з вагітностю і пологами за бажанням жінки їй надається частково оплачувана 

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років з виплатою за 

ці періоди допомоги за державним соціальним страхуванням. 
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У разі, коли дитина потребує домашнього догляду, жінці надається 

відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у 

медичному висновку, але не більше, як до досягнення дитиною 6-річного віку. 

За рахунок власних коштів підприємства, установи, організації можуть 

надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження 

заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості. . 

У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами власник 

або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї 

щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на 

даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році (ст. 180 

КЗпП). 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і 

відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, 

які фактично здійснюють догляд за дитиною, повністю або частково в межах 

установленого періоду й оформляються наказом (розпорядженням) власника 

або уповноваженого ним органу. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та 

відпустка без збереження заробітної плати зараховується як до загального, так і 

до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Однак до 

стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується. 

Неповнолітні, тобто особи, котрі не досягли віку 18 років, у трудових 

правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Нарівні з цим для 

них встановлено додаткові пільги і гарантії трудових прав. 

В інтересах охорони здоров'я неповнолітніх забороняється застосування 

їх праці на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними 

умовами праці, а також на підземних роботах. Перелік важких робіт і робіт зі 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 31 березня 1994 p. №46 (Кодекс законів про працю 

України з постатейними матеріалами / / Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України. - 1997. - №11-12. - С. 850). 

Забороняється також залучати осіб, молодших 18 років, до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

Ці норми диференційовано залежно від статі та віку неповнолітніх працівників 

і затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 

1996 p. №59 (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. — 

1996. — №6). 

Усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після 

попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, 

щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові (ст. 191 КЗпП). 

Норми виробітку для робітників до 18 років встановлюються, виходячи з 

норм виробітку для дорослих робітників, пропорційно скороченому робочому 

часу для осіб, що не досягли 18 років (ст. 193 КЗпП). Заробітна плата 

працівникам, молодшим 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи 

виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при 

повній тривалості щоденної роботи. 
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Забороняється залучати працівників, молодших 18 років, до нічних, 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Працівникам віком до 18 років щорічні 

відпустки надаються у зручний для них час тривалістю 31 календарний день. 

Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший 

рік роботи надаються за їх заявою до настання 6-місячного терміну 

безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. 

Звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку 

звільнення, тільки за згодою відповідного комітету у справах неповнолітніх 

(комітети і служби у справах неповнолітніх створено відповідно до Закону 

України від 25 січня 1995 р. "Про органи і служби у справах неповнолітніх і 

спеціальні установи для неповнолітніх"). При цьому звільнення з підстав, 

зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових 

випадках і не допускається без працевлаштування. 

Особи зі зниженою працездатністю володіють усією повнотою соціально-

економічних, політичних, особистих прав і обов'язків. Згідно із Законом 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 

1991 p. дискримінація інвалідів заборонена і переслідується законом (ст.1). 

Інвалідами вважаються особи зі стійким розладом функцій організму 

внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежують їх 

життєдіяльність, та які потребують соціальної допомоги і захисту. Як міра 

втрати здоров'я інвалідність визначається шляхом експертного обстеження 

медико-соціальними експертними комісіями МОЗ. Порядок організації та 

проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 p. №221 (ЗП України. 

- 1994. - №8. - Ст. 190). 

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з 

урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право 

працювати на підприємствах із звичайними умовами праці, в цехах і на 

дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також займатися 

індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. 

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, 

звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, 

переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не 

допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної 

експертизи стан його (інваліда) перешкоджає виконанню професійних 

обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження 

трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням 

здоров'я інвалідів. 

Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час без їх згоди 

не допускається. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 p. №314 

затверджено Положення про робоче місце інваліда і про порядок 

працевлаштування інвалідів (ЗП України. — 1995. — №7. — Ст. 181), яким 

передбачено, що робоче місце інваліда — це окреме робоче місце або ділянка 

виробничої площі на підприємстві незалежно від форм власності та 
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господарювання, де створено необхідні умови для праці інваліда. Робоче місце 

інваліда може бути звичайним, якщо за умовами праці та з урахуванням 

фізичних можливостей інваліда воно може бути використано для його 

працевлаштування, і спеціалізованим, тобто обладнаним спеціальним тех-

нічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інвалідів 

залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворювання та з 

урахуванням рекомендації медико-соціальної експертної комісії, професійних 

навичок і знань інваліда. 

Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані 

створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-

соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації і 

забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством. 

 
 

 

Лекція 3 

Травматизм та професійні захворювання.  

Розслідування нещасних випадків. 

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, поранення, 

травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних 

іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні та інші 

отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження 

електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші 

ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, 

зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами, 

комахами та іншими представниками фауни і флори, 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, а також випадки смерті на підприємстві.   

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 (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 
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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 груповового нещасного випадку, нещасного випадку із 

смертельним наслідком, роботодавець зобов'язаний негайно передати засобами 

зв'язку повідомлення за встановленою формою:  

- відповідному територіальному органу Держгірпромнагляду;  

- 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).  

Такі нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню. 

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 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 
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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;  

- 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 або акт за формою НТ про 

потерпілого у шести примірниках і передати його 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.  

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку за 

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

формою Н-1 або НТ, 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 НТ, 

беруться на облік і реєструються роботодавцем у спеціальному журналі.  

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

НТ 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, дільниці, місця, 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 Держгірпромнагляду;;  

- 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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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 НТ 

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 НТ. Повідомлення про наслідки нещасного випадку 

обов'язково додається до акта за формою Н-1 або НТ і підлягає зберіганню 

разом з ним.  

 

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 Держнаглядохоронпраці за погодженням з органами, 

представники яких входять до складу цієї комісії.  

До складу комісії із спеціального розслідування включаються: посадова 

особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), 

представник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, 

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, вищестоящого профспілкового органу 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.  

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 Держгірпромнагляду;і або його територіального органу, а випадку, 

під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, 

проводиться комісією, яка призначається наказом Держгірпромнагляду, якщо з 
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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 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 за формою Н-1 або НТ 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.  

Перший примірник матеріалів розслідування залишається на 

підприємстві. Потерпілому або членам його сім'ї, довіреній особі надсилається 

затверджений акт за формою Н-1 або НТ разом з копією акта спеціального 

розслідування нещасного випадку.  

 

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.  

Органи державного управління, державного нагляду за охороною праці, 

Фонд та профспілкові організації в межах своєї компетенції перевіряють 

ефективність профілактики нещасних випадків, вживають заходів до виявлення 

та усунення порушень.  

Підприємства, органи, до сфери управління яких належать підприємства, 

а також Фонд ведуть облік усіх пов'язаних з виробництвом нещасних випадків.  
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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.  

На кожного хворого клініками науково-дослідних інститутів, 

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, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до 

виникнення професійного захворювання, відповідній установі (закладу) 

державної санітарно-епідеміологічної служби та лікувально-профілактичному 

закладу, які обслуговують це підприємство, відповідному робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду.  

Роботодавець організовує розслідування кожного випадку виявлення 

професійного захворювання протягом десяти робочих днів з моменту 

одержання повідомлення.  

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.  

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 
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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.  

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.  

Установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної служби на 

підставі актів розслідування випадків професійних захворювань складають 

карти обліку професійних захворювань за формою П-5. Ці карти і записи на 

магнітних носіях зберігаються у відповідній установі (закладі) державної 

санітарно-епідеміологічної служби та в МОЗ протягом 45 років.  

 

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 планом ліквідації аварії, 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 ліквідації аварій (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 Держнаглядохоронпраці, орган, 

до сфери управління якого належить підприємство, відповідну місцеву 

держадміністрацію або виконавчий 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. 
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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 органу державного нагляду за охороною праці чи МНС.  

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, визначає 

якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів, конструкцій, 

їх відповідність вимогам технічних і галузевих нормативних актів та проекту, 

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. Шкода, заподіяна аварією, 

визначається з урахуванням втрат, зазначених у додатку Положення про 

розслідування.  

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.  

Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини аварії та розробити 

заходи щодо запобігання подібним аваріям у подальшому.  

Державна статистична звітність щодо аварій затверджується 

Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці.  

Письмову інформацію про здійснення заходів, запропонованих комісією з 

розслідування, роботодавець подає організаціям, представники яких брали 

участь у розслідуванні, у терміни, зазначені в акті розслідування аварії.  

 

Основні причини травматизму та професійних захворювань 

 

Основні причини виробничого травматизму 

Причини виробничого травматизму поділяють на: 

- організаційні 

- технічні 

- санітарно-гігієнічні 

- психофізіологічні 

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 



34 

 

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: невідповідність вимогам безпеки або несправність 

виробничого устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість 

технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, недосконалість 

або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів 

сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений вміст у повітрі робочих зон 

шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні 

шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; незадовільні мікрокліматичні умови; 

наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення 

правил особистої гігієни тощо. 

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. 

Основні причини нещасних випадків та аварій на виробництві в Україні - 

організаційні, вони значно перевищують технічні та психофізіологічні. 

Санітарно-гігієнічні причини як правило призводять до професійних 

захворювань. 

Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого 

травматизму і професійної захворюваності поділяються на технічні та 

організаційні. 

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії, виробничої 

та пожежної безпеки. 

Заходи з виробничої санітарії передбачають створення комфортного 

мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, 

кондиціювання повітря; теплоізоляцію конструкцій будівель та технологічного 

устаткування; заміну шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; 

забезпечення оптимальної концентрації аероіонів; герметизацію шкідливих 

процесів; зниження рівнів шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації, 

електромагнітних та електростатичних полів, іонізуючого випромінювання; 

влаштування раціонального освітлення; забезпечення необхідного режиму 

праці та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування. 

До заходів з виробничої безпеки належать: розроблення та впровадження 

безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів; 

використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів; 

правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; 

розроблення та впровадження систем автоматичного регулювання, контролю та 

керування технологічними процесами; запровадження принципово нових 

нешкідливих та безпечних технологічних процесів. 



35 

 

До заходів з пожежної безпеки належать: запровадження системи 

попередження пожеж та системи протипожежного захисту. 

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, 

навчання, контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового 

законодавства, нормативно-правових актів з охорони 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, обладнання, технічних систем.  

 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та до технологічних 

процесів 

Безпека виробничого обладнання 
Безпека виробничого обладнання забезпечується: 

вибором принципів дії, джерел енергії, параметрів робочих процесів; 

мінімізацією енергії, що споживається чи накопичується; 

застосуванням вмонтованих в конструкцію засобів захисту та інформації 

про можливі небезпечні ситуації; 

застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та 

контролю; 

дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних та нервово 

психологічних навантажень працівників. 

Виробниче обладнання при роботі як самостійно, так і в складі 

технологічних комплексів повинно відповідати вимогам безпеки протягом 

всього періоду його експлуатації. 

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні бути 

фактором можливої небезпечної та шкідливої дії на організм працюючих, які 

виникають в процесі роботи обладнання навантаження в окремих його 

елементах не повинні досягати небезпечних значень. При неможливості 

реалізації останньої вимоги в конструкції обладнання необхідно передбачати 

засоби захисту, огородження і т. ін. 

Небезпечні зони виробничого обладнання (рухомі вузли, елементи з 

високою температурою тощо) як потенційні джерела небезпеки травматизму 

повинні бути огороджені відповідно до ГОСТ 12.2.062-81, а також 

теплоізольовані або розміщені в місцях, що виключають контакт з ними 

персоналу. 

Зажимні, вантажно-захоплювальні та вантажно-підіймальні пристрої, 

тощо повинні виключати можливість виникнення небезпеки при раптовому 

відключенні eлектроенергії, а також самовільну зміну стану цих пристроїв при 

відновленні енергоживлення. 

В разі потреби, виробниче обладнання повинно бути 

пожежовибухобезпечним та не накопичувати зарядів статичної електрики в 

небезпечних для працюючих кількостях. 

Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням 

шкідливих речовин чи організмів або пожежо- та вибухонебезпечних речовин, 

повинно включати у себе вмонтовані пристрої для локалізації цих виділень. За 

відсутності таких пристроїв, в конструкції обладнання мають бути передбачені 
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місця для підключення автономних пристроїв локалізації виділень. За 

необхідності згадані пристрої мають бути виконані з урахуванням чинних вимог 

щодо стану повітря робочої зони та захисту довкілля. 

Якщо виробниче обладнання е джерелом шуму, ультра та інфразвуку, 

вібрації, виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то 

воно повинно бути виконано таким чином, щоб дія на працюючих 

перерахованих шкідливих виробничих факторів не перевищувала меж, 

встановлених відповідними чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, 

виконаним відповідно до вимог чинних нормативів з урахуванням конкретних 

виробничих умов, якщо його відсутність може спричинювати перенапруження 

органів зору або інші небезпеки, пов'язані з експлуатацією цього обладнання. 

Однією із складових безпеки 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 ГОСТ 12.2.032-78,      

ГОСТ 12.2.033-84, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81 та інших чинних 

нормативів. При цьому розміри робочого місця і його елементів мають 

забезпечувати виконання операцій в зручних робочих позах і не ускладнювати 

рухи працюючих. Перевагу слід віддавати виконанню робочих операцій в 

сидячому положенні, або періодичній зміні положень сидячи та стоячи — якщо 

виконання робот не вимагає постійного переміщення працівника. Конструкція 

крісла і підставки для ніг повинна відповідати існуючим ергономічним вимогам. 

Система управління виробничим обладнанням має забезпечувати 

надійне i безпечне його функціонування на всіх режимах роботи i при можливих 

зовнішніх впливах, передбачених ТЗ. 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 інформації. 

Центральний пульт управління технологічним комплексом обладнується 

сигналізацією, мнемосхемою або іншими засобами відображення інформації 

про порушення нормального режиму функціонування кожної одиниці 

виробничого обладнання, засобами аварійної зупинки всього комплексу або 

окремих його одиниць—якщо це не призведе до подальшого розвитку аварійної 

ситуації. 

Пуск виробничого обладнання в 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 в положенні зупинки до їx повернення у 

вихідне положення обслуговуючим персоналом. Повернення органів аварійної 

зупинки у вихідне положення не повинно приводити до пуску обладнання. 

Повне чи часткове припинення енергопостачання з наступним його 

відновленням, а також пошкодження мережі управління енергопостачанням не 

повинно призводити до виникнення небезпечних ситуацій. 

Засоби захисту, що входять в конструкцій виробничого обладнання, 

повинні: забезпечувати можливість контролю їх функціонування; виконувати 
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своє призначення безперервно в процесі роботи обладнання; діяти до нової 

нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого фактора, що спричинив 

спрацювання захисту; зберігати функціонування при виході з ладу інших 

засобів захисту. За необхідності включення засоб1в захисту до початку роботи 

виробничого обладнання, схемою управління повинні передбачатися відповідні 

блокування тощо. 

Виробниче обладнання під час монтажу, ремонту, транспортування та 

зберігання якого застосовуються вантажопідіймальні засоби, повинно мати 

відповідні конструктивні елементи або позначені місця для приєднання 

вантажно-захоплювальних пристроїв з зазначенням маси обладнання. Якщо 

технічними умовами передбачено переміщення обладнання без застосування 

вантажо-підіймальних засобів, то таке обладнання повинно мати відповідні 

елементи або форму для захоплення рукою. 

ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие 

требования безопасности» — чинний нормативний документ з загальних вимог 

безпеки до виробничих процесів. 

 

Безпека виробничих процесів 
Безпека виробничих процесів визначається, у першу чергу, безпекою 

обладнання, яка забезпечується шляхом урахування вимог безпеки при 

складанні технічного завдання на його проектування, при розробці ескізного й 

робочого проекту, випуску та випробуваннях випробного зразка й передачі 

його у серійне виробництво згідно з ГОСТ 15.001-73 «Разработка и постановка 

продукции на производство. Основные положения». 

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є: усунення 

безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, 

напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що е 

вірогідними чинниками небезпек; заміна технологічних процесів та операцій, що 

пов'язані з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 

процесами і операціями, за яких зазначені фактори відсутні або 

характеризуються меншою інтенсивністю; комплексна механізація та 

автоматизація виробництва, застосування дистанційного керування 

технологічними процесами i операціями за наявності небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів; герметизація обладнання; застосування засобів 

колективного захисту працюючих; раціональна організація праці та відпочинку 

з метою профілактики монотонності й гіподинамії, а також обмеження важкості 

праці; своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях (системи 

отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів необхідно виконувати за принципом пристроїв автоматичної дії з 

виводом на системи попереджувальної сигналізації); впровадження систем 

контролю та керування технологічним процесом, що забезпечують захист 

працюючих та аварійне відключення виробничого обладнання; своєчасне 

видалення і знешкодження відходів виробництва, що є джерелами небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів, забезпечення пожежної й вибухової 

безпеки. 
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При визначенні необхідних засобів захисту потрібно керуватися 

вказівками відповідних розділів стандарту ССБТ за видами виробничих 

процесів та групами виробничого обладнання, що використовується у цих 

процесах. Перелік діючих стандартів стосовно процесів дається у покажчиках 

Держстандарту, що видаються кожен рік. 

Вимоги безпеки при проведенні технологічного процесу повинні бути 

передбачені у технологічній документації. Контроль повноти викладення цих 

вимог повинен здійснюватися 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: вимог до освітлення, шуму, мікроклімату, 

загазованості та запиленості повітряного середовища, виробничих 

випромінювань.  

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, як 

розташування технологічного обладнання, організація робочого місця, сировина 

та заготовки, 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 стандартів безпеки за видами небезпечних та 

шкідливих факторів. Робочі місця повинні мати рівні та показники освітленості, 

встановлені діючими будівельними нормами та правилами ДБН В2.5-28-2006.. 

Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, заготовок, 

напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва у виробничих 

приміщеннях i на робочих місцях не повинно являти собою небезпеку для 

персоналу. Відстані між одиницями обладнання, а також між обладнанням та 

стінами виробничих приміщень, будівель і споруд повинна відповідати 

вимогам діючих норм технологічного проектування, будівельним нормам та 

правилам. 

Зберігання вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової 

продукції та відходів виробництва потребує розробки і реалізації системи 

заходів, що виключають виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів; використання небезпечних пристроїв для їх зберігання; механізацію та 

автоматизацію вантажно-розвантажувальних робіт тощо. 

При транспортуванні вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів виробництва необхідно забезпечувати 

використання безпечних транспортних комунікацій, застосування засобів 

пересування вантажів, що виключають виникнення небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів, механізацію та автоматизацію перевезення. При цьому 

потрібно враховувати вимоги ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие 

требования безопасности», ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов 

на предприятиях. Общие требования безопасности». 

До факторів, що визначають умови праці, відносяться також раціональні 

методи технологіїіi організації виробництва. Зокрема, велику роль відіграє 
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зміст праці, форми побудови трудових процесів, ступінь спеціалізації 

працюючих при виконанні виробничих процесів, вибір режимів праці та 

відпочинку дисципліна праці, психологічний клімат у колективі, організація 

санітарного и побутового забезпечення працюючих відповідно до СНиП П-92—

76. 

У формуванні безпечних умов праці велике значення має врахування 

медичних протипоказань до використання персоналу у окремих технологічних 

процесах, а також навчання й інструктаж 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 

працюючих має проводитися як при допуску їх до роботи, так і періодично 

згідно з чинними нормативами. Періодичність контролю за станом їх здоров'я 

повинна визначатися залежно від небезпечних та шкідливих факторів 

виробничого процесу в порядку, встановленому Міністерством охорони 

здоров'я. 

Особи, які допускаються до участі у виробничому процесі, повинні мати 

професійну підготовку (у тому числі з безпеки праці), що відповідає характеру 

робіт. Навчання працюючих з безпеки праці проводять на всіх підприємствах i в 

організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки виробництва 

відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99. 

Основними напрямами забезпечення безпеки праці має бути комплексна 

механізація й автоматизація виробництва, це є передумовою але корінного 

покращання умов праці, зростання продуктивності праці та якості продукції, 

сприяє ліквідації відмінності між розумовою й фізичною працею. Але при 

автоматизації необхідно враховувати психічні та фізіологічні фактори, тобто 

узгоджувати функції автоматичних пристроїв з діяльністю людини-оператора. 

Зокрема, необхідно враховувати антропометричні дані останнього та його 

можливості до сприйняття інформації. 

У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання 

вимог безпеки під час ремонту й налагодження автоматичних машин та їх 

систем. 

Одним з перспективних напрямів комплексної автоматизації виробничих 

процесів є використання промислових робот. При цьому 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 зі сфери постійного 

(протягом змін) безпосереднього контакту з виробничим обладнанням. 

 

Лекція 4. 

Аналіз та профілактика виробничого травматизму 

Травматизм на виробництві не випадково почали прирівнювати до 

національного лиха. Він завдає не лише багато горя і страждань конкретним 
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людям, їхнім рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на економіку 

країни, бо ці особисті трагедії зливаються в чималі суспільні втрати, негативно 

позначаються на рівні життя народу. 

За даними Міжнародної Організації Праці (МОП), щороку в світі 

фіксується близько 125 млн нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, у 

тому числі 10 млн з тяжкими і 220 тис. зі смертельними наслідками. На 

сьогоднішній день зареєстровано близько 60—150 млн випадків захворювань, 

пов’язаних з працею, 60 млн працівників піддаються впливу канцерогенних 

речовин, 500 млн працівників непрацездатні з причин невідповідності умов і 

стану безпеки праці санітарним вимогам. 

Як свідчать статистичні дані, на підприємствах, в установах, організаціях 

України всіх форм власності щоденно травмується в середньому понад 200 

працівників, з них близько 30 стають інвалідами і 5—6 осіб одержують травми 

зі смертельними наслідками. Випадки загибелі людей, зайнятих у суспільному 

виробництві, в Україні трапляються частіше, ніж у Великобританії в 6 разів, і 

частіше ніж у Японії — в 5. 

Загальна сума відшкодування шкоди працівникам, які постраждали від 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, сягає 

350—400 млн грн. на рік, що за складних економічних умов сьогодення 

призводить до накопичення заборгованості з цих виплат і зростання соціальної 

напруженості в окремих реґіонах. 

Протягом багатьох років високим залишається виробничий травматизм 

на підприємствах Мінвуглепрому як за абсолютними ознаками, так і на 1 млн 

видобутого вугілля. 

Якщо в 1976 р. на кожний видобутий мільйон тонн вугілля було 

травмовано 105 шахтарів, з них 2 смертельно, то в 1996 р. потерпіло 458 

чоловік, у тому числі 5 загинули, тобто рівень травматизму зріс: зі 

смертельними наслідками — в 2,5 раза, а загальний — у 4,3 раза. При цьому 

видобуток вугілля скоротився з 218 до 70 млн т або в 3 рази. У центральному 

районі Донбасу, де розробляються крутоспадні пласти, цей показник ще вищий: 

на видобутий мільйон тонн вугілля там гине 13—14 шахтарів, або в 2,7 раза 

більше, ніж у середньому по галузі. 

Нині 315 тис. шахтарів працюють під дією двох або більше шкідливих 

виробничих чинників. На 1 січня 2011 року в галузі зареєстровано 56,6 тис. 

професійно хворих. 

Непослідовність реформ, нестача інвестицій зумовили глибоку кризу 

вугільної промисловості. В галузі створилася вкрай негативна ситуація у сфері 

охорони праці, зростає аварійність, знижується вуглевидобуток, різко 

погіршуються умови праці. 

За прогнозними даними Донецького наукового центру гігієни праці та 

профілактики травматизму, якщо збережеться такий рівень умов праці, 

захворюваність шахтарів пневмоконіозом та хронічним пиловим бронхітом 

зросте до 2020 р., в 10—15 разів, а компенсаційні виплати шахтарям внаслідок 

втрати здоров’я збільшаться у 25 разів. 
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Таким самим є становище й на підприємствах гірничо-металургійного 

комплексу: за останні роки рівень виробництва тут скоротився в 2,3 раза, а 

рівень травматизму зі смертельними наслідками зріс у цій же пропорції. 

В агропромисловому комплексі щорічно гине 700—800 осіб, або 40% усіх 

смертельно травмованих у народному господарстві. Серед загиблих близько 

250 чоловік — механізатори. 

Тривалий період роботи в шкідливих умовах сприяє виникненню 

професійних захворювань. 

Професійне захворювання вважається виявленим з того моменту, коли 

працівник, який захворів, змушений був уперше пройти курс лікування або 

втратив здатність працювати. 

Крім професійних виділяють групу так званих виробничо-обумовлених 

захворювань. До них відносять хвороби, що в принципі не відрізняються від 

звичайних хвороб, однак несприятливі умови праці стимулюють виникнення 

деяких із них або загострюють їхній плин. Наприклад, в осіб, що виконують 

фізичну роботу в поганих умовах, частіше виникають такі захворювання, як 

радикуліт, варикозне розширення вен, виразкова хвороба шлунку і т.ін. Якщо ж 

робота вимагає великого нервово-психічного навантаження, то частіше 

виникають неврози і хвороби серцево-судинної системи. 

Необхідно зазначити, що до гострих професійних захворювань належать 

захворювання, викликані впливом: хімічних чинників — гострий бронхіт, 

трахеїт, анемія тощо; іонізуючих випромінювань — гостра променева хвороба, 

гострі променеві ураження; фізичними — перенавантаженнями та 

перенапруженням органів і систем — радикуліт, міофасцит тощо. 

Розглянемо динаміку професійної захворюваності на Україні. 

Рівень захворюваності в Україні за 1989—1994 роки неухильно зростав. У 

1994 р. випередив рівень 1989 р. в 7 разів і сягнув 6,7 на 10000 працюючих. 

У наступні роки мало місце зниження рівня професійних захворювань 

(4,2 на 10000 працюючих у 1995 р.; 2,9 — у 1996 р.; 1,8 — у 1997 р.; 1,78 — у 

1998 р.)*2. 

Стабілізація профзахворюваності за останні роки пояснюється не 

поліпшенням умов праці, а різким зниженням чисельності тих, хто працює, 

неповною зайнятістю робітників протягом робочого дня, погіршенням 

медичних оглядів, розладом системи пріоритетного медичного обслуговування 

працівників, відсутністю профпатологів у містах і районах. А головне, що 

з’явилася нова для нашого суспільства проблема — масове приховування 

працівниками своїх захворювань від страху втратити роботу, та активне 

звертання у профіологічні заклади при звільненні або бажанні зупинити свою 

діяльність на певному етапі, але вже будучи соціально обумовленими 

інвалідами, що потребують значних матеріальних компенсацій. 

Таке явище, коли рівень виробництва знижується, а кількість 

профзахворювань залишається великою, пояснюється насамперед різким 

погіршенням умов праці та ігноруванням профілактичних заходів. 

Джерела такого стану речей закладені державною політикою в галузі 

охорони праці ще в Радянському Союзі, тому що свого часу замість 
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оздоровлення умов праці держава пішла шляхом пільг та компенсацій тим, які 

працюють у шкідливих умовах. 

Прагнення зробити розбудову підприємств дешевою призвело до економії 

коштів саме на охорону праці, а поступове підпорядкування медичної служби 

адміністрації підприємств призвело до приховування професійних захворювань 

та травматизму.  

Тому таке стрімке зростання рівня професійної захворюваності не може 

пояснюватися лише погіршенням умов праці. За цим явищем стоїть можливість 

«регресійного позову» по професійному захворюванню, що з’явилася після 

появи нового законодавства про пільги. Фактом стали масові звернення 

пенсіонерів за встановленням зв’язку нинішніх порушень стану здоров’я із 

шкідливими умовами праці в минулому. 

Високі показники неповністю відображають справжній рівень 

професійної захворюваності у порівнянні з розвинутими країнами. Наприклад, 

у США щорічно реєструється від 125 до 350 тисяч профзахворювань, а в Канаді 

— від 77 до 112 тисяч. 

Якщо раніше основними чинниками, що перешкоджали виявленню 

профзахворювань, були соціально-політичні, то зараз стали економічні. 

Дослідження свідчать, що основне місце в структурі професійної 

захворюваності в Україні (70%) належить пиловим захворюванням легень, 

зокрема, пневмоконіозу, та хронічним бронхітам (основна частина з них 

припадає на підприємства вугільної промисловості); вібраційно-шумовій 

патології — вібраційній хворобі та невритам (до 10%), захворюванням опорно-

рухового апарата (до 15%): значно менше поширена хімічна етіологія (3—5%). 

Слід зазначити, що на долю жінок у всій профпатології, що виявляється в 

Україні, припадає 5—6% (700—750 випадків щорічно). 

В останні роки МОЗ розглядає як пріоритетну проблему не лише чисто 

професійні захворювання, а й так звані виробничо-обумовлені або 

парапрофесійні захворювання, такі як гіпертонія, ішемічна хвороба серця, 

хвороби опорно-рухового апарата. Факторами ризику їх розвитку є шкідливі 

професійні чинники, фізичні чи невро-психічні перевантаження. 

Розглянемо травматизм на виробництві, його причини та наслідки. 

На підприємствах під час експлуатації обладнання та виконання 

технологічних процесів робітники можуть перебувати в небезпечних зонах. 

Слід звернути увагу на те, що виробничі фактори (рухомі машини та 

механізми, рухомі частини виробничого обладнання та ін.) можуть сприяти 

заподіянню травм. 

Небезпечним виробничим чинником називають такий виробничий 

фактор, діяння якого на працівника за певних умов призводить до травми чи 

різкого погіршення здоров’я. 

Під виробничою травмою розуміють порушення анатомічної цілісності 

або фізіологічних функцій тканин чи органів людини внаслідок механічного, 

теплового, хімічного чи іншого впливу факторів виробничого середовища на 

організм людини в зв’язку з виконанням професійної праці, будь-якого 

виробничого завдання та громадського доручення. 
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Слід знати, що відповідно до впливу чинників виробничого середовища 

травми поділяють на механічні (забиті місця, переломи, рани та ін.), теплові 

(опіки, обмороження, теплові удари), хімічні (хімічні опіки, гостре отруєння, 

ядуха), електричні, комбіновані й ін. (наприклад, викликані яким-небудь 

випромінюванням). Відповідно до «Схеми розподілу виробничих травм за 

ступенем їх серйозності ушкоджень» і «Схеми розподілу гострих профотруєнь 

за ступенем їх серйозності», травми підрозділяються на легкі, тяжкі і 

смертельні. Крім того, травми можуть бути груповими (якщо травмовано двох і 

більше працівників). 

Сукупність виробничих травм називають виробничим травматизмом. 

Подію, яка викликала травму, називають нещасним (нещасливим) 

випадком. 

 

 

Рис. 1. Класифікація нещасних випадків 

Нещасні випадки класифікуються за видами. 

 

Рис. 2. Видова класифікація нещасних випадків 

Слід ознайомитися з порядком розслідування й обліку нещасних 

випадків, професійних отруєнь і професійних захворювань на виробництві. 

Згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та 

організаціях*3 розлідуванню підлягають травми, в тому числі отримані 

внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні 



44 

 

отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження 

електричним струмом, блискавкою та інші, що призвели до втрати працівником 

працездатності на один день чи більше або до необхідності перевести 

потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менше як на один день, а 

також випадки смерті на підприємстві. 

За результатами розслідування складається акт за формою Н-І (див. 

додаток) і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками під 

час виконання трудових (посадових) обов’язків, у тому числі у відрядженнях, а 

також ті, що сталися під час: 

 перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому 

місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням керівництва в 

неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні; 

 приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед 

початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни; 

 проїзду на роботу на транспорті підприємства або на транспорті 

сторонньої організації, яка надала його; 

 використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу 

або за дорученням власника; 

 провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий; 

 ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих 

об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством; 

 надання підприємствам шефської допомоги; 

 перебування на транспортному засобі або на його стоянці, у тому числі 

під час змінного відпочинку, якщо причина нещасливого випадку пов’язана з 

виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з дією на нього 

виробничого фактора чи середовища; 

 прямування працівника до (між) об’єкта (ми) обслуговування за 

затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням власника. 

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

потерпілий повинні терміново повідомити безпосередньому керівнику робіт чи 

іншій посадовій особі та вжити заходів до надання необхідної допомоги. 

Керівник (посадова особа) у свою чергу зобов’язаний: 

терміново організувати медичну допомогу потерпілому, в разі необхідності 

доставити його до лікувально-прфілактичного закладу. Повідомити про те, що 

сталося, вищому керівництву. Якщо потерпілий є працівником іншого 

підприємства — повідомити власникові цього підприємства, в разі нещасного 

випадку, що стався внаслідок пожежі, — місцевим органам пожежної охорони, 

а при гострому професійному захворюванні (отруєнні) — санепідстанції; 

зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та 

устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події, а також вжити 

заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася. 

Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від 

нещасного випадку без направлення підприємства повинен протягом доби 

повідомити керівництву підприємства, де працює потерпілий, а в разі 

виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) — також 

санепідстанції. 
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Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок, організує його 

розслідування комісією, до складу якої включається: керівник (спеціаліст) 

служби охорони праці підприємства (голова комісії), керівник структурного 

підрозділу або головний спеціаліст, представник профспілкової організації, 

членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань 

охорони праці, а у разі гострих професійних захворювань (отруєнь) також 

спеціаліст санепідстанції. 

На підприємствах, де немає спеціалістів з охорони праці, головою комісії з 

розслідування призначається посадова особа (спеціаліст), на яку наказом 

керівництва покладені функції з питань охорони праці в порядку сумісництва. 

Комісія з розслідування нещасливого випадку зобов’язана протягом трьохдіб: 

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

до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо; 

 розглянути й оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних 

актів про охорону праці; 

 установити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, 

визначити осіб, які допустили порушення нормативних актів, а також 

розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам; 

 скласти акт за формою Н-1 у п’яти примірниках і передати його на 

затвердження власникові. 

До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків події, медичний 

висновок щодо діагнозу ушкодження здоров’я потерпілого в результаті 

нещасного випадку. 

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому чи особі, 

яка представляє його інтереси; керівникові цеху або іншого структурного 

підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо 

запобігання подібним випадкам; державному інспекторові охорони праці; 

профспілковій організації, членом якої є потерпілий; керівникові (спеціалістові) 

служби охорони праці підприємства, якому акт надсилається разом з іншими 

матеріалами розслідування. 

Необхідно знати причини нещасного випадку. Виділяють такі причини 

нещасного випадку. 
Технічні: 

01 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність 

засобів виробництва; 

02 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність 

транспортних засобів; 

03 — неякісна розробка чи відсутність проектної документації на 

будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання 

тощо; 

04 — неякісне виконання будівельних робіт; 

05 — недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного 

процесу; 

06 — незадовільний технічний стан: 

06.1 — виробничих об’єктів, будинків, споруд, території; 

06.2 — засобів виробництва; 
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06.3 — транспортних засобів; 

07 — незадовільний стан виробничого середовища. 

Організаційні: 

08 — незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи 

управління охороною праці; 

09 — недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, в тому числі: 

09.1 — відсутність або неякісне проведення інструктажу; 

09.2 — допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці; 

10 — неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці чи їх 

відсутність; 

11 — відсутність у посадових інструкціях функціональних обов’язків з 

питань охорони праці; 

12 — порушення режиму праці та відпочинку; 

13 — відсутність або неякісне проведення медичного обстеження; 

14 — невжиття засобів індивідуального захисту через незабезпеченість 

ними; 

15 — використання робіт з відключеними, несправними засобами 

колективного захисту, систем сигналізації, вентиляції, освітлення тощо; 

16 — залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією); 

17 — порушення технологічного процесу; 

18 — порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, 

механізмів тощо; 

19 — порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів; 

20 — порушення правил дорожнього руху; 

21 — незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності); 

22 — незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності); 

23 — порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі: 

23.1 — невиконання посадових обов’язків; 

23.2 — невиконання вимог інструкцій з охорони праці. 

Психофізіологічні: 

24 — алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння; 

25 — низька нервово-психічна стійкість; 

26 — погані фізичні дані або стан здоров’я; 

27 — незадовільний «психологічний» клімат у колективі; 

28 — травмування внаслідок протиправних дій інших осіб; 

29 — інші.  
 

Допомогу у з’ясуванні причини нещасливого випадку може надати один з 

методів системного аналізу — метод сіткового планування і керування. Для 

визначення причини нещасного випадку як події, що вже відбулася, сіткова 

модель будується в зворотному порядку: від моменту травмування до подій, що 

йому передували. Методично виявлення причин розпадається на дві стадії: 

побудова сіткової моделі ситуації й аналіз цієї моделі. Аналіз моделі 

проводиться в двох напрямках: визначення причини існування чи появи 



47 

 

небезпечної зони і виявлення причин, що викликали перебування людини в цій 

небезпечній зоні. 

Один з авторів цього методу В.А.Ачин установив чотири основні форми 

причинних зв’язків: 

 послідовна, коли перша причина викликає другу, друга — третю і т.д. до 

кінцевої причини, що призводить до травми; 

 паралельна, коли два або кілька паралельних зв’язків викликають одну 

загальну причину, що й призводить до травми; 

 кругова, коли перша причина викликає другу, друга — третю і т.д. до 

кінцевої причини, що в свою чергу збільшує першу, перша — другу і т.д. доти, 

поки одна з них не призводить до нещасного випадку; 

 концентрична, коли один якийсь чинник служить джерелом кількох 

причин, що, розвиваючись паралельно, викликають одну загальну причину, що 

призводить до травми. 

Зазначені форми причинних зв’язків у різних комбінаціях можуть служити 

складовими елементами складних сіткових моделей. 

Досвід показав доцільність застосування цього методу для виявлення 

дійсної причини або причини нещасливого випадку. 

Особливу увагу слід звернути на аналіз травматизму і професійної 

захворюваності. При проведенні аналізу ставляться такі завдання: 

— виявлення причин нещасного випадку; 

— визначення найнебезпечніших видів робіт та процесів; 

— виявлення факторів, які характерні щодо травматизму на даному 

робочому місці, цеху, підрозділі; 

— виявлення загальних тенденцій, які характерні щодо травматизму на 

даному робочому місці, цеху, підрозділі. 

Мета аналізу травматизму — це розробка заходів запобігання нещасним 

випадкам, у зв’язку з чим потрібно систематично аналізувати й узагальнювати 

причини травматизму. 

Розглянемо методи аналізу травматизму. 

Найпоширенішими методами аналізу травматизму, що взаємно 

доповняють один одного, є: статистичний і монографічний. Нині дедалі більшої 

ваги набувають економічний і ергономічний методи. 

Статистичний метод, що базується на аналізі статистичного матеріалу 

накопиченого за декілька років на підприємстві або галузі, дає можливість 

оцінити кількісно рівень травматизму за допомогою показників: коефіцієнта 

частоти (Кz), коефіцієнта тяжкості (Кв), коефіцієнта виробничих витрат (Квв). 

Ці показники використовуються для характеристики рівня виробничого 

травматизму на підприємстві й у цілому по галузі та для порівняння різних 

підприємств за рівнем травматизму. 

Початковим матеріалом для розрахунків є дані звітів підприємств, 

організацій про нещасні випадки. 

Коефіцієнт частоти травматизму визначається за формулою: 

, 
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де N — кількість врахованих нещасливих випадків на виробництві у 

звітному періоді з утратою працездатності на 1 і більше днів, 

ч — середньосписочна кількість працівників за звітний період часу. 

Коефіцієнт частоти травматизму визначається на 1000 осіб облікової 

чисельності працівників. 

Коефіцієнт тяжкості травматизму визначається за формулою: 

, 

де D — сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках, 

N — загальна кількість нещасних випадків. 

Коефіцієнт виробничих витрат визначається за формулою: 

. 

Для глибшого аналізу травматизму використовуються також і такі 

показники: непрацездатності, матеріальних наслідків, витрат на попередження 

нещасних випадків. 

Показник непрацездатності визначається за формулою: 

, 

де D — число людино-днів непрацездатності у постраждалих. 

Показник матеріальних наслідків 

, 

де М — матеріальні наслідки нещасних випадків за звітний період часу, 

грн. 

Показник витрат на попередження нещасних випадків за звітний період, 

грн.: 

, 

де З — витрати на попередження нещасливих випадків за звітний період. 

При статистичному методі аналізу загальної захворюваності на 

виробництві використовуються такі відносні показники: показник частоти 

випадків І ч.в. або днів непрацездатності І ч.д., що визначаються на 100 

працівників: 

, , 

де Б — кількість випадків захворювань,  

Д — кількість днів захворювань за звітний період, 

ч — середньоспискова кількість працівників у звітному періоді. 

Показник середньої тривалості одного випадку захворювання (показник 

тяжкості захворюваності): 

, 

де Д — кількість днів тимчасової непрацездатності. 

Різновидом статистичного методу є груповий і топографічний методи. 

При груповому методі дослідження нещасні випадки групуються: 
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 за професією та видами робіт потерпілих; 

 за характером та локалізацією пошкоджень; 

 за низкою зовнішніх ознак: днями, тижнями, змінами, віком, стажем, 

статтю, кваліфікацією потерпілого. 

Це дозволяє виявити найнесприятливіші моменти в організації робіт, стані 

умов праці або устаткування. 

При топографічному методі дослідження всі нещасні випадки 

систематично позначають умовними позначками на план розташування 

устаткування в цеху, дільниці відповідно до того, де стався нещасний випадок. 

Скупчення цих знаків свідчить про підвищений рівень травматизму в цьому чи 

іншому підрозділі чи робочому місці. Завдяки цьому створюється наочне 

уявлення про потенційно небезпечні зони на виробництві, що сприяє вживанню 

відповідних профілактичних заходів. 

При монографічному методі дослідження виявляють вплив на безпеку 

праці багатьох елементів досліджуваного об’єкта (технічний стан об’єкта, 

характер та організація трудового процесу, планування виробничого процесу, 

підготовка працівників, стан обліку та аналізу травматизму тощо), тобто 

проводиться глибокий аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників, 

притаманних тій чи іншій виробничій дільниці, устаткуванню, технологічному 

процесу. 

Одночасно застосовуються санітарні й технічні методи дослідження. Це 

дозволяє виявити не тільки причини нещасних випадків, а й, що особливо 

важливо, сприяє виявленню потенційних небезпек і шкідливостей, які можуть 

впливати на людей. 

Цей метод можна застосовувати і для розробки заходів з охорони праці для 

виробництва, яке лише запроектовано. 

Економічний метод полягає у визначенні економічного збитку від 

травматизму і спрямований на з’ясування економічної ефективності витрат на 

розробку і впровадження заходів з охорони праці. 

Матеріальні витрати визначаються за формулою: 

Мтр = Птр + Етр + Стр, 

де Птр — витрати виробництва внаслідок нещасних випадків, 

Етр — економічні витрати, 

Стр — соціальні витрати. 

Ергономічний метод грунтується на комплексному вивченні системи 

«людина — машина (техніка) — виробниче середовище». Відомо, що кожному 

виду трудової діяльності мають відповідати певні фізіологічні, 

психофізіологічні і психологічні якості людини, а також її антропометричні 

дані. Лише при комплексній відповідності зазначених властивостей людини 

особливостям конкретної трудової діяльності можлива ефективна і безпечна 

робота. Порушення відповідності може привести до нещасного випадку. При 

такому аналізі травматизму враховується й те, що здоров’я і працездатність 

людини також залежать від біологічних ритмів функціонування його організму 

і геофізичних явищ. Під впливом гравітаційних сил, викликаних зміною 

взаємоположення небесних тіл, земного магнетизму чи іонізації атмосфери 
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відбуваються певні зрушення в організмі людини, що позначаються на її стані 

та поведінці. 

Слід знати, що в результаті незадовільної роботи з безпеки праці, наявності 

фактів травмування працівників, через недостатню увагу до розв’язання 

проблем охорони праці підприємства зазнають відчутних економічних санкцій. 

Це штрафи, що накладаються на підприємство органами державного 

нагляду за охороною праці, штрафи за кожен нещасний випадок на виробництві 

чи професійне захворювання. 

Крім того, до пов’язаних з цим витрат належать: 

 відшкодування шкоди, одноразова допомога та інші виплати людям, які 

потерпіли на виробництві, або членам сімей та утриманцям загиблих; 

 виплати тим підприємствам, установам, організаціям, яким заподіяно 

шкоду (наприклад, небезпечною технікою, неякісним проектуванням 

виробничого об’єкта, нового устаткування тощо); 

 компенсація лікарням та оздоровчим закладам витрат на реабілітацію та 

лікування потерпілих працівників, за надання їм санаторно-курортних послуг; 

 компенсація витрат органів соціального забезпечення на виплату пенсії 

відповідним інвалідам праці; 

 витрати на виконання рятувальних робіт під час аварій та нещасних 

випадків, на проведення розслідування та експертизи їх причин, на ритуальні 

послуги щодо поховання загиблих, на складання санітарно-гігієнічної 

характеристики робочого місця працівника, в якого виникло професійне 

захворювання тощо; 

 значними є також витрати на пільги та компенсації, передбачені чинним 

законодавством і колективними договорами, за важкі та шкідливі умови праці 

(включаючи надання додаткової відпустки, видачу лікувально-профілактичного 

харчування, молока чи рівноцінних йому харчових продуктів, оплату 

регламентованих перерв санаторно-оздоровчого призначення, які надаються 

при виконанні вібронебезпечних та інших робіт тощо). 

Ступінь втрати працездатності визначається медико-соціальною 

експертною комісією (МСЕК) у відсотках до професійної працездатності, яку 

мав потерпілий до ушкодження здоров’я.  

Розмір відшкодування встановлюється відповідно до ступеня втрати 

професійної працездатності і середньомісячного заробітку, який він мав до 

ушкодження здоров’я. 

Власник має повністю відшкодувати втрачений потерпілим заробіток у 

розмірі, що відповідає встановленому медико-соціальною експертною комісією 

відсотку втрат професійної працездатності потерпілого. 

Розмір одноразової допомоги потерпілому встановлюється Законом 

України «Про охорону праці». 

У разі смерті потерпілого одноразова допомога його сім’ї повинна бути 

надана в розмірі, не меншому п’ятирічного заробітку потерпілого і, крім того, 

не меншому, однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця. 

З метою досягнення якомога повнішої класифікації коштів, призначених 

для усунення наслідків нещасних випадків на підприємстві, рекомендовано 

передовсім мати уявлення щодо характеру витрат, які тягне за собою той чи 
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інший нещасливий випадок. Виявляється доцільним розрізняти адресні, чи 

окремі страхувальні кошти та загальні страхувальні кошти. Кошти, надання 

яких викликане окремим нещасним випадком, поділяються на три типи виплат 

— кошти, що безпосередньо йдуть на реабілітацію окремого потерпілого (чи 

потерпілих), кредитні кошти, що йдуть на покриття витрат, пов’язаних з 

певним нещасним випадком, і кошти на придбання необхідних матеріалів для 

усунення наслідків аварії. 

Крім того, є ще витрати, не пов’язані з конкретною аварією чи нещасним 

випадком, що реально стався. Це кошти, які формуються в разі можливого 

нещасного випадку. Основною частиною цих коштів є страхувальні 

надходження від профспілок і працедавців. 

Грошові надходження по інших статтях не йдуть з ними в жодне 

порівняння, наприклад, кошти внутрішньовиробничої готовності на випадок 

аварії чи нещасного випадку, кошти особистого страхування, лікарняної каси 

підприємства і кошти служби підприємства з питань статистики й аналізу 

нещасних випадків. 

Головними завданнями фонду соціального страхування мають бути: 

 компенсація працівникові (або членам його родини) шкоди, заподіяної 

ураженням здоров’я; 

 вжиття необхідних заходів щодо підвищення (відновлення) 

працездатності потерпілого; 

 створення умов для перекваліфікації інвалідів; 

 здійснення заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

профзахворюванням. 

Підприємства роблять внески до Фонду соціального страхування. Виплати 

за рахунок коштів соціального страхування включають: 

— оплату тимчасової непрацездатності; 

— оплату санаторно-курортного обслуговування потерпілих. 

Слід знати, що класифікація підприємств за класами страхових внесків 

проводиться з урахуванням характеру травмонебезпечності підприємства, 

можливості нещасного випадку, умов праці та стану техніки безпеки. 

Працівники одного підприємства можуть бути поділені на групи залежно 

від умов праці та стану техніки безпеки в структурних підрозділах 

підприємства.  

Віднесення підприємства до класу тарифу страхових внесків на соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань проводиться на 

підставі висновку громадського нагляду за охороною праці за участі інших 

зацікавлених сторін. 

Вивчаючи питання соціального страхування, слід ознайомитися з досвідом 

розвинутих країн щодо соціального страхування і запобігання нещасним 

випадкам. 

У багатьох країнах широко проводиться економічний аналіз у царині 

охорони праці. Особлива увага приділяється підрахуванню соціально-

економічних витрат, пов’язаних з виробничим травматизмом, видатків на 

забезпечення безпечних умов праці та матеріальних витрат. Постійно 

вдосконалюються системи відшкодовування шкоди потерпілим у зв’язку з 
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нещасними випадками на виробництві. Як правило, шкоду відшкодовують 

державні та приватні компанії, спеціальні фонди, проте потерпілі на 

виробництві мають право звернутися з позовом до їх представників про 

додаткове відшкодування шкоди. Правила відшкодування шкоди та 

компенсаційних виплат регламентуються законодавством про працю, соціальне 

страхування, а також постановами щодо безпеки та гігієни праці. В ряді 

промислово розвинених країн у рамках законодавчих документів про 

відповідальність виробників за якість їхньої продукції діє система виплат 

компенсацій та пенсій з інвалідності внаслідок користування дефектною 

продукцією. 

Розробляються спеціальні методи підраховування соціально-економічних 

наслідків виробничого травматизму, які дають можливість визначати 

величину витрат, пов’язаних з нещасними випадками, статистичний зв’язок між 

травмо-небезпечними факторами, проаналізувати причини найчастіше 

повторюваних нещасних випадків. Структура витрат на заходи з охорони праці, 

компенсації, пов’язані з наслідками нещасливих випадків, залежить не лише від 

прийнятих у країні системи соціального страхування, особливостей 

законодавства про охорону праці та здоров’я працюючих, а також і від методу 

підрахування матеріальної шкоди. 

Починаючи з 1972 року у США публікуються річні огляди 

капіталовкладень у заходи з охорони праці. Частка цих витрат до загального 

обсягу інвестицій у виробництво коливається в межах 1,3—1,5%. Фірми та 

компанії США вкладають у заходи щодо запобігання нещасним випадкам і на 

науково-технічні розробки відповідно 12—15 і 40% коштів, які втрачаються 

внаслідок виробничого травматизму. 

Урядові організації та відомства щорічно затверджують бюджет видатків 

на охорону праці, аналізують соціально-економічні наслідки виробничого 

травматизму та захворюваності. Витрати підприємств США на ці потреби 

становлять 2,6% усіх капітало- вкладень у промисловість і коливаються від 5 до 

7млрд доларів. Міністерство праці США щороку асигнує на заходи з охорони 

праці понад 220млн доларів. Управління з охорони праці цього міністерства 

фінансує програми з профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності і зниження пов’язаних з ними компенсаційних виплат. Так, 

лише на програму для федеральних службовців виділено 1 млрд доларів. 

Аналогічними чи близькими є підходи до розв’язання проблеми охорони праці 

в Німеччині, Франції, Австрії, Великій Британії, Швеції та інших країнах. При 

Міністерстві праці Франції за рахунок державних субсидій створено фонд з 

оздоровлення умов праці. 1978року він субсидував 136 програму. 1981 року їх 

кількість становила 420, а сума державних субсидій досягла 99 млн франків за 

загальної суми річних видатків цих підприємств на охорону праці 162млн 

доларів. У 80-ті роки фонд виділяв субсидії переважно на комплексні галузеві 

програми з охорони праці. Наприклад, 1986 року їх сума становила 21млн 

франків. В Австрії витрати на заходи щодо боротьби з нещасними випадками та 

виробничими небезпеками сягнули понад 200 млн шилінгів, що майже в 13 

разів більше, ніж у 70-ті роки. 
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У Західній Європі Комісія ЄС фінансує заходи з охорони праці в окремих 

галузях промисловості. Так, у 1992 році на розробки з питань промислової 

гігієни у гірничо-видобувній промисловості, боротьбу з пилом, на вентиляцію, 

профілактику пневмоконіозів виділено близько 2млн екю і 1,7млн екю — на 

заходи, що проводяться в рамках ЄС з проблеми «Технічні засоби боротьби з 

шкідливостями на робочому місці й у навколишньому середовищі в сталеварній 

промисловості». Завдяки фінансовій державній підтримці та чіткій реалізації 

намічених програм з охорони праці у розвинутих країнах за останні 20—25 

років кількість нещасних випадків та профзахворювань значно скоротилася. 

Практичне значення в профілактиці травматизму, встановленні причин 

нещасних випадків та професійних захворювань має знання персоналом 

(адміністрацією, організаторами та виконавцями робіт) факторів чи складових, 

з яких формується система безпечного виконання робіт. 

Ці чинники можна поділити на три групи: 

 некеровані, тобто незалежні безпосередньо від виконавців та 

організаторів робіт, вони мають спонтанний характер; 

 частково керовані, коли для запобігання травмонебезпечній ситуації 

потрібні певні знання та дії з боку виконавців робіт; 

 керовані, тобто залежать безпосередньо від організаторів та виконавців 

робіт. 

Студент повинен знати заходи та засоби запобігання травматизму та 

захворюванням на виробництві. Розглянемо їх. 

Система забезпечення охорони та безпеки праці на виробництві 

поділяється на систему запобіжних заходів та систему засобів запобігання 

захворюванням на виробництві. 

Згідно з законом «Про охорону праці» власник розробляє (за участю 

профспілок) і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

рівня охорони праці, профілактики виробничого травматизму, 

профзахворювань та аварій. 

Комплексні заходи є основою для складання розділу «охорона праці» у 

колективному договорі, в якому обумовлена сума коштів з фонду охорони 

праці підприємства та їх використання. 

Заходи з охорони праці поділяють на: 

а) організаційні; 

б) технічні; 

в) санітарно-гігієнічні; 

г) медико-профілактичні. 

Необхідно знати, що включають ці заходи. До організаційних заходів 

належать: 

 проведення навчання та інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки; застосування комп’ютерних методів прикладного та 

інструментального забезпечення, що значно підвищують якість навчального 

процесу, використовуючи необхідну інформацію з ресурсів мережі Internet, 

правові системи «Ліга» та ін.; 

 робота з професійного відбору; 
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 здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з 

охорони праці. 

До технічних заходів належать: 

 модернізація технологічного, підйомно-транспортного обладнання, 

перепланування розміщення обладнання; 

 впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничими 

обладнаннями. 

Санітарно-виробничі заходи: 

 придбання або виготовлення пристроїв, що захищають працівників від 

електромагнітних випромінювань, пилу, газів, шуму; 

 влаштування нових і реконструкція діючих вентиляційних систем, систем 

опалення, кондиціонування; 

 реконструкція та переобладнання душових, гардеробних тощо. 

До медико-профілактичних заходів належать: 

 придбання молока, засобів миття та знешкодження; 

 організація лікувально-профілактичного харчування. 

Неабияке значення для забезпечення безпеки праці і запобігання 

виробничому травматизму мають основні технічні засоби безпеки: 

огороджувальні та запобіжні пристрої, блокування, профілактичні 

випробування. 

 

Лекція 5. 

Аналіз умов праці працюючих з ЕОМ 

 
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами 

електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98  

 

Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними 

терміналами електронно-обчислювальних машин  
 

 

1. Загальні положення  

 

1.1. Правила поширюються на умови й організацію праці при роботі з 

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) усіх типів вітчизняного та 

зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок (ЕПТ), що 

використовуються в електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) 

колективного використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ).  

 

1.2. Правила не поширюються на:  

 

- комп'ютерні класи вищих та середніх закладів освіти, майстерні 

професійно-технічних закладів освіти;  
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- робочі місця пілотів, водіїв, операторів транспортних засобів, 

обладнаних ЕОМ, системи обробки даних на борту засобів сполучення і ЕОМ 

машин та обладнання, що переміщується в процесі роботи;  

 

- обчислювальні машинки (калькулятори), реєструючі каси та прилади з 

невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;  

 

- комп'ютерні гральні автомати, системи обробки даних, призначені для 

громадського користування, та побутові телевізори.  

 

1.3. Ці правила призначені для запобігання несприятливої дії на 

працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ, пов'язаною 

з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній 

робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої 

загальної м'язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних 

факторів шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих 

електромагнітних випромінювань.  

 

1.4. Ці Правила містять гігієнічні й ергономічні вимоги до організації 

робочих приміщень та робочих місць, параметрів робочого середовища, 

дотримання яких дасть змогу запобігти порушенням у стані здоров'я 

користувачів ЕОМ та ПЕОМ.  

 

1.5. Ці Правила поширюються на розробку нормативних документів 

(державних стандартів, технічних умов тощо) на ВДТ, їх виготовлення та 

застосування.  

 

1.6. Забороняється затвердження нормативної і технічної документації на 

нові ВДТ, постачання їх на виробництво, продаж і використання у виробничих 

умовах, а також закупівлі їх і ввезення в Україну без:  

 

- гігієнічної оцінки їх безпеки для здоров'я людини;  

 

- узгодження нормативної та технічної документації на ці види продукції 

з органами Держсанепідслужби і Держкомохоронпраці України;  

 

- отримання гігієнічного сертифікату відповідно до встановлених вимог.  

 

1.7. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на 

посадових осіб, фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і 

здійснюють розробку, виробництво, закупівлю, реалізацію й застосування ЕОМ 

та ПЕОМ в адміністративних і промислових приміщеннях.  

 

1.8. Керівники державних органів, підприємств, організацій та установ 

незалежно від форми власності й підлеглості в порядку забезпечення 
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виробничого контролю зобов'язані впорядкувати робочі місця користувачів 

ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог цих Правил.  

 

1.9. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних 

правил і норм тягне дисциплінарну, адміністративну, кримінальну 

відповідальність відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення" (ст. 45, 46, 49).  

 

1.10. Державний санітарний нагляд за дотриманням цих Правил 

державними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно 

від форми власності, а також фізичними особами, які займаються 

підприємницькою діяльністю, покладається на органи і установи санітарно-

епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров'я України, відповідні 

установи, організації, частини й підрозділи Міністерства оборони України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах 

охорони Державного кордону України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України (ст. 31 Закону України "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення").  

 

2. Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ ЕОМ та 

ПЕОМ  

 

2.1. Об'ємно-планувальні рішення будівель та приміщень для роботи з 

ВДТ ЕОМ і ПЕОМ мають відповідати вимогам цих Правил.  

 

2.2. Розміщення робочих місць з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у підвальних 

приміщеннях, на цокольних поверхах заборонено.  

 

2.3. Площа на одне робоче місце має становити не менше ніж 6,0 кв. м, а 

об'єм не менше ніж 20,0 куб. м.  

 

2.4. Приміщення для роботи з ВДТ повинні мати природне та штучне 

освітлення відповідно до СНиП II-4-79.  

2.5. Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт 

природної освітленості (КПО) не нижче ніж 1,5 %. Розраховується КПО за 

методикою, викладеною в СНиП II-4-79.  

2.6. Виробничі приміщення для роботи з ВДТ (операторські, 

диспетчерські) не повинні межувати з приміщеннями, в яких рівні шуму і 

вібрації перевищують допустимі значення (виробничі цехи, майстерні тощо) за 

СН 3223-85, СН 3044-84, ГР 2411-81, ГОСТ 12.1.003-83.  

2.7. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій приміщень з ВДТ має 

забезпечувати параметри шуму, що відповідають вимогам СН 3223-85, ГОСТ 

12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 (дод. 1).  

2.8. Приміщення для роботи з ВДТ мають бути обладнані системами 

опалення, кондиціонування повітря, або припливно-витяжною вентиляцією 
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відповідно до СНиП 2.04.05-91. Нормовані параметри мікроклімату, іонного 

складу повітря, вмісту шкідливих речовин мають відповідати вимогам СН 

4088-86, СН 2152-80, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 (дод. 2, 3).  

2.9. Віконні прорізи приміщень для роботи з ВДТ мають бути обладнані 

регульованими пристроями (жалюзі, завіски, зовнішні козирки).  

2.10. Для внутрішнього оздоблення приміщень з ВДТ слід 

використовувати дифузно-відбивні матеріали з коефіцієнтами відбиття для 

стелі 0,7 - 0,8, для стін 0,5 - 0,6.  

2.11. Покриття підлоги повинне бути матовим з коефіцієнтом відбиття 0,3 

- 0,5. Поверхня підлоги має бути рівною, неслизькою, з антистатичними 

властивостями.  

2.12. Забороняється для оздоблення інтер'єру приміщень ВДТ 

застосовувати полімерні матеріали (деревинно-стружкові плити, шпалери, що 

миються, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик тощо), 

що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини.  

 

2.13. Полімерні матеріали для внутрішнього оздоблення приміщень з ВДТ 

можуть бути використані при наявності дозволу органів та установ державної 

санітарно-епідеміологічної служби.  

 

2.14. Виробничі приміщення можуть обладнуватись шафами для 

зберігання документів, магнітних дисків, полицями, стелажами, тумбами тощо 

з урахуванням вимог до площі приміщень.  

 

2.15. У приміщеннях з ВДТ слід щоденно робити вологе прибирання.  

 

2.16. Приміщення з ВДТ мають бути оснащені аптечками першої 

медичної допомоги.  

 

2.17. При приміщеннях з ВДТ мають бути обладнані побутові 

приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного 

розвантаження. В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити 

встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також 

місця для занять фізичною культурою (СНиП 2.09.04.-87).  

 

2.18. Вимоги для допоміжних приміщень повинні відповідати СНиП 

2.09.04-87.  

 

3. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища 

приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ  

 

3.1. Мікроклімат.  

 

3.1.1. У виробничих приміщеннях на робочих місцях з ВДТ мають 

забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, 

відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86).  
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3.1.2. Рівні позитивних і негативних іонів у повітрі приміщень з ВДТ 

мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам N 2152-80 (дод. 3).  

 

3.2. Освітлення.  

 

3.2.1. Вимоги до природного освітлення викладено в п. п. 2.4, 2.5 цих 

Правил.  

 

3.2.2. Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, 

обладнаними ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, має здійснюватись системою загального 

рівномірного освітлення. У виробничих та адміністративно-громадських 

приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, допускається 

застосування системи комбінованого освітлення (крім системи загального 

освітлення, додатково встановлюються світильники місцевого освітлення).  

 

3.2.3. Зазначення освітлення освітленості на поверхні робочого столу в 

зоні розміщення документів має становити 300 - 500 лк. Якщо ці значення 

освітленості неможливо забезпечити системою загального освітлення, 

допускається використовувати місцеве освітлення. При цьому світильники 

місцевого освітлення слід встановлювати таким чином, щоб не створювати 

бліків на поверхні екрана, а освітленість екрана має не перевищувати 300 лк.  

 

3.2.4. Як джерела світла в разі штучного освітлення мають 

застосовуватись переважно люмінісцентні лампи типу ЛБ. У разі влаштування 

відбитого освітлення у виробничих та адміністративно-громадських 

приміщеннях допускається застосування металогалогенних ламп потужністю 

250 Вт. Допускається застосування ламп розжарювання у світильниках 

місцевого освітлення.  

 

3.2.5. Система загального освітлення має становити суцільні або 

преривчасті лінії світильників, розташовані збоку від робочих місць (переважно 

ліворуч), паралельно лінії зору працюючих.  

 

Допускається використання світильників таких класів світорозподілу 

(дод. 4):  

 

- прямого світла - П;  

 

- переважно прямого світла - Н;  

 

- переважно відбитого світла - В.  

 

3.2.6. Для загального освітлення слід застосовувати світильники серії 

ЛПО 3б із дзеркальними гратами, укомплектовані високочастотними 

пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА). Допускається застосовувати 
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світильники цієї серії без ВЧ ПРА тільки в модифікації "Кососвітло". 

Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих грат заборонено.  

 

3.2.7. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів 

випромінювання від 50 до 90 град. з вертикаллю в повздовжній та поперечній 

площинах має становити не більше ніж 200 кд/кв. м, захисний кут світильників 

- не менше ніж 40 град.  

 

3.2.8. Світильники місцевого освітлення повинні мати просвічуючий 

відбивач із захисним кутом не меншим ніж 40 град.  

 

3.2.9. Слід передбачити обмеження прямої блискості від джерел 

природного та штучного освітлення. При цьому яскравість світлих поверхонь 

(вікна, джерела штучного освітлення), що розташовані в полі зору повинна 

бути не більше ніж 200 кд/кв. м.  

 

3.2.10. Необхідно обмежувати відбиту блискість на робочих поверхнях 

відносно джерел природного і штучного освітлення. При цьому яскравість 

бліків на екрані ВДТ має не перевищувати 40 кд/кв. м, а яскравість стелі в разі 

застосування системи відбитого освітлення - 200 кд/кв. м.  

 

3.2.11. Показник осліпленості у разі використання джерел загального 

штучного освітлення у виробничих приміщеннях має не перевищувати 20, а 

показник дискомфорту в адміністративно-громадських приміщеннях має бути 

не більше за 40.  

 

3.2.12. Необхідно обмежувати нерівномірність розподілу яскравості в 

полі зору працюючих з ВДТ. При цьому співвідношення яскравостей робочих 

поверхонь має бути не більшим ніж 3:1, а співвідношення яскравостей робочих 

поверхонь та поверхонь стін, обладнання тощо - 5:1.  

 

3.2.13. Коефіцієнт запасу (К куб.) для освітлювальних установок 

загального освітлення має дорівнювати 1,4.  

 

3.2.14. Коефіцієнт пульсації має не перевищувати 5 %, що забезпечується 

застосуванням газорозрядних ламп у світильниках загального та місцевого 

освітлення з ВЧ ПРА для світильників будь-яких типів. Якщо не має 

світильників з ВЧ ПРА, то лампи багатолампових світильників або світильники 

загального освітлення, розташовані поруч, слід вмикати на різні фази 

трьохфазної мережі.  

 

3.2.15. Для забезпечення нормованих значень освітленості у приміщеннях 

з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ слід чистити шибки і світильники принаймні двічі на рік 

і вчасно замінювати лампи, що перегоріли.  

 

3.3. Шум і вібрація.  
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3.3.1. Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та 

еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ВДТ ЕОМ і ПЕОМ, 

мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГР 2411-81 (дод. 1).  

 

3.3.2. Устаткування, що становить джерело шуму (АЦП, принтери тощо), 

слід розташовувати поза приміщенням для роботи ВДТ ЕОМ і ПЕОМ.  

 

3.3.3. Для забезпечення допустимих рівнів шуму на робочих місцях слід 

застосовувати засоби звукопоглинання, вибір яких має обгрунтовуватись 

спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.  

 

3.3.4. Під час виконання робіт з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у виробничих 

приміщеннях значення характеристик вібрації на робочих місцях мають не 

перевищувати допустимі відповідно до СН 3044-84, ГОСТ 12.1.012-90 (дод. 5).  

 

3.4. Неіонізуючі електромагнітні випромінювання.  

 

3.4.1. Значення напруженості електростатичного поля на робочих місцях з 

ВДТ (як у зоні екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, 

друкувального пристрою) мають не перевищувати гранично допустимих за 

ГОСТ 12.1.045-84, СН 1757-77 (дод. 6).  

 

3.4.2. Значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях з 

ВДТ мають відповідати нормативним значенням (ГДР N 3206-85, ГДР N 4131-

86, СН N 5802-91, ГОСТ 12.1.006-84) (дод. 6).  

 

3.4.3. Інтенсивність потоків інфрачервоного випромінювання має не 

перевищувати допустимих значень відповідно до СН 4088-86, ГОСТ 12.1.005-

88.  

 

3.4.4. Інтенсивність потоків ультрафіолетового випромінювання має не 

перевищувати допустимих значень відповідно до СН 4557-88.  

 

3.5. Іонізуючі електромагнітні випромінювання на відстані 0,05 м від 

екрана до корпуса відеотермінала при будь-яких положеннях регулювальних 

пристроїв не повинна перевищувати 7,74 х 10 в ст. -12 А/кг, що відповідає 

еквівалентній дозі 0,1 мбер/год. (100 мкР/год.) НРБУ N 58.  

 

4. Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ВДТ 

ЕОМ і ПЕОМ  

 

4.1. Обладнання і організація робочого місця працюючих з ВДТ ЕОМ і 

ПЕОМ мають забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого 

місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням 
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характеру і особливостей трудової діяльності (ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 22.269-

76, ГОСТ 21.889-76).  

 

4.2. Конструкція робочого місця користувача ЕОМ і ПЕОМ з ВДТ має 

забезпечити підтримання оптимальної робочої пози.  

 

4.3. Робочі місця з ВДТ слід так розташовувати відносно світових 

прорізів, щоб природнє світло падало збоку, переважно зліва.  

 

4.4. При розміщенні робочих столів з ВДТ слід дотримувати такі відстані 

між бічними поверхнями ВДТ 1,2 м, відстань від тильної поверхні одного ВДТ 

до екрана іншого ВДТ - 2,5 м.  

 

4.5. Конструкція робочого столу має відповідати сучасним вимогам 

ергономіки і забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні 

використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів.  

 

4.6. Висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має регулюватися в 

межах 680...800 мм, а ширина і глибина - забезпечувати можливість виконання 

операцій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри: 600...1400 

мм, глибина - 800...1000 мм).  

 

4.7. Робочий стіл повинен мати простір для ніг заввишки не менше ніж 

600 мм, завширшки не менше ніж 500 мм, завглибшки (на рівні колін) не менше 

ніж 450 мм, на рівні простягнутої ноги - ніж 650 мм.  

 

4.8. Робочий стілець має бути підйомно-поворотним, регульованим за 

висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки і за відстанню від спинки до 

переднього краю сидіння поверхня сидіння має бути плоскою, передній край - 

заокругленим. Регулювання за кожним із параметрів має здійснюватися 

незалежно, легко і надійно фіксуватися. Шаг регулювання елементів стільця 

має становити: для лінійних розмірів - 15...20 мм, для кутових - 2...5 град. 

Зусилля регулювання має не перевищувати 20 Н.  

 

4.9. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400...500 мм, а 

ширина і глибина становити не менше ніж 400 мм. Кут нахилу сидіння - до 15 

град. вперед і до 5 град. назад.  

 

4.10. Висота спинки стільця має становити (300 ± 20) мм, ширина - не 

менше ніж 380 мм, радіус кривизни горизонтальної площини - 400 мм. Кут 

нахилу спинки має регулюватися в межах 1...30 град. від вертикального 

положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння має регулюватися 

в межах 260...400 мм.  

 

4.11. Для зниження статичного напруження м'язів верхніх кінцівок слід 

використовувати стаціонарні або змінні підлокітники завдовжки не менше ніж 
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250 мм, завширшки 50...70 мм, що регулюються за висотою над сидінням у 

межах 230...260 мм і відстанню між підлокітниками в межах 350...500 мм.  

 

4.12. Поверхність сидіння і спинки стільця має бути напівм'якою з 

нековзним, повітронепроникним покриттям, що легко чиститься і не 

електризується.  

 

4.13. Робоче місце має бути обладнане підставкою для ніг завширшки не 

менше ніж 300 мм, завглибшки не менше ніж 400 мм, що регулюється за 

висотою в межах до 150 мм і за кутом нахилу опорної поверхні підставки до 20 

град. Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик по передньому краю 

заввишки 10 мм.  

 

4.14. Екран ВДТ має розташовуватися на оптимальній відстані від очей 

користувача, що становить 600...700 мм, але не ближче ніж за 600 мм з 

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів.  

 

4.15. Розташування екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового 

спостереження у вертикальній площині під кутом + 30 град. до нормальної лінії 

погляду працюючого.  

 

4.16. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 

100...300 мм від краю, звернутого до працюючого. У конструкції клавіатури має 

передбачатися опорний пристрій (виготовлений із матеріалу з високим 

коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовольному її зсуву), який дає змогу 

змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5...15 град. Висота 

середнього рядка клавіш має не перевищувати 30 мм. Поверхня клавіатури має 

бути матовою з коефіцієнтом відбиття 0,4.  

 

4.17. Розташування пристрою введення-виведення інформації має 

забезпечувати добру видимість екрана ВДТ, зручність ручного керування в зоні 

досяжності моторного поля і за висотою 900...1300 мм, за шириною 400...500 

мм.  

 

4.18. Робоче місце з ВДТ слід обладнати пюпітром для документів, що 

легко переміщуються.  

 

4.19. Для забезпечення захисту і досягнення нормованих рівнів 

комп'ютерних випромінювань необхідно застосування приекранних фільтрів, 

локальних світлофільтрів (засобів індивідуального захисту очей) та інших 

засобів захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях і 

мають щорічний гігієнічний сертифікат.  

 

4.20. При оснащеності робочого місця з ВДТ лазерним принтером 

параметри лазерного випромінювання повинні відповідати вимогам СанПіН N 

5804-91.  
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5. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і 

ПЕОМ  

 

5.1. При організації праці, що пов'язана з використанням ВДТ ЕОМ і 

ПЕОМ, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним 

захворюванням і підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні 

регламентовані перерви для відпочинку.  

 

5.2. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачати 

додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і 

суб'єктивних ознак втомлення і зниження працездатності.  

 

5.3. При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів 

трудової діяльності, за основну роботу з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ слід вважати таку, 

що займає не менше 50 % часу впродовж робочої зміни, мають передбачатися:  

 

- перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);  

 

- перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими 

нормами);  

 

- додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням 

особливостей трудової діяльності.  

 

5.5. Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством 

про працю і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства 

(організації, установи).  

 

5.6. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ 

і ПЕОМ розроблено з урахуванням характеру трудової діяльності, 

напруженості і важкості праці диференційовано для кожної професії.  

 

5.7. За характером трудової діяльності виділено три професійні групи 

згідно з діючим класифікатором професій (ДК - 003 - 95 і Зміна N 1 до ДК - 003 

- 95):  

 

1) розробники програм (інженери-програмісти) - виконують роботу 

переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності та 

інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високою частиною прийняття 

рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з 

підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-

емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, 

періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в 

режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в 

умовах дефіциту часу;  
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2) оператори електронно-обчислювальних машин - виконують роботу, яка 

пов'язана з обліком інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або 

тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, 

пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з 

напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням 

середнього ступеня та виконується у вільному темпі;  

 

3) оператор комп'ютерного набору - виконує одноманітні за характером 

роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими 

переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою 

швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним 

навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподенамії з 

напруженням зору (фіксація зору переважно на документи), нервово-емоційним 

напруженням.  

 

5.8. Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку 

при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від 

характеру праці:  

 

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати 

регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну 

годину роботи за ВДТ;  

 

- для операторів із застосування ЕОМ слід призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;  

 

- для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожною години роботи за 

ВДТ.  

 

5.9. У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють 

застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не 

повинна перевищувати 4 години.  

 

5.10. При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні 

встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній 

робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру 

трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.  

 

5.11. З метою зменшення негативного впливу монотонності є доцільним 

застосовувати чергування операцій усвідомленого тексту і числових даних 

(зміна змісту роботи). Чередування вводу даних та редагування текстів.  

 

5.12. Для зниження нервово-емоційного напруження, втомлення зорового 

аналізатору, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих 
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наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільні деякі перерви 

використовувати для виконання комплексу вправ, наведених в додатку 8.  

 

5.13. В окремих випадках - при хронічних скаргах працюючих з ВДТ 

ЕОМ і ПЕОМ на зорове втомлення, незважаючи на дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку, а також застосування засобів 

локального захисту очей - допускаються індивідуальних підхід до обмеження 

часу робіт з ВДТ, зміни характера праці, чергування з іншими видами 

діяльності, не пов'язаними з ВДТ.  

 

5.14. Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу 

гімнастичних вправ, спрямованих на зняття нервового напруження, м'язове 

розслаблення, відновлення функцій фізіологічних систем, що порушуються 

протягом трудового процесу, зняття втоми очей, поліпшення мозкового 

кровообігу і працездатності (дод. 8).  

 

5.15. За умови високого рівня напруженості робіт з ВДТ показане 

психологічне розвантаження у спеціально обладнаних приміщеннях (в кімнатах 

психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або в кінці 

робочого дня (див. дод. 9).  

 

6. Вимоги до профілактичних медичних оглядів  

 

6.1. Працюючі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ підлягають обов'язковим медичним 

оглядам: попереднім - при влаштуванні на роботу і періодичним - протягом 

трудової діяльності відповідно до наказу МОЗ України N 45 від 31.03.94 р.  

 

6.2. Періодичні медичні огляди мають проводитися раз на два роки 

комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога.  

 

6.3. До складу комісії, що проводить попередні та періодичні медичні 

огляди, при необхідності (за наявністю медичних показань) можуть залучатись 

до оглядів лікарів інших спеціальностей.  

 

6.4. Основними критеріями оцінки придатності до роботи з ВДТ ЕОМ і 

ПЕОМ мають бути показники стану органів зору: гострота зору, показники 

рефракції, акомодації, стану бінокулярного апарату ока тощо. При цьому 

необхідно враховувати також стан організму в цілому.  

 

6.5. Жінки, що працюють в ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, обов'язково оглядаються 

лікарем акушером-гінекологом один раз на два роки.  

 

6.6. Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини 

грудьми до виконання всіх робіт, пов'язаних з використанням ВДТ ЕОМ та 

ПЕОМ.  
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6.7. Протипоказання з боку органів зору:  

 

- гострота зору з корекцією не нижча ніж 0,5 на одному оці і 0,2 - на 

другому;  

 

- рефракція: міопія вище 6,0 Д, гіперметропія вище 4,0 Д, астигматизм 

(будь-якого виду) вище 3,0 Д;  

 

- відсутності бінокулярного зору;  

 

- лагофтальм;  

 

- хронічні захворювання переднього відрізку очей;  

 

- захворювання зорового нерва і сітки;  

 

- глаукома.  

 

6.8. Загальні (соматичні) протипоказання:  

 

- вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їхніх функцій;  

 

- органічні захворювання центральної нервової системи з вираженими 

порушеннями функцій;  

 

- хронічні форми психічних захворювань і психогенні стани, при яких 

хворі підлягають обов'язковому динамічному нагляду у психоневрологічних 

диспансерах, епілепсія з пароксизмальними порушеннями. У разі виражених 

форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до 

відповідних робіт вирішуються комісією психоневрологічної установи 

індивідуально;  

 

- ендокринні захворювання з вираженими порушеннями функцій 

ендокринних залоз;  

 

- злоякісні пухлини (після лікування питання про придатність до роботи 

може вирішуватись індивідуально за умови, якщо немає абсолютних 

протипоказань);  

 

- всі захворювання систем крові та органів кровотворення будь-яких 

стадій;  

 

- гіпертонічна хвороба III стадії;  

 

- хронічні захворювання легенів з вираженою недостатністю серця і 

легенів;  
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- тяжкий ступінь бронхіальної астми з вираженими функціональними 

порушеннями дихання і кровообігу;  

 

- активні форми туберкульозу будь-якої локалізації;  

 

- виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки з хронічним 

рецидивуючим перебігом;  

 

- цироз печінки і активний хронічний гепатит;  

 

- хронічна форма хвороб нервової системи;  

 

- хронічні захворювання нирок з проявами ниркової недостатності;  

 

- вертебро-неврологічні захворювання (радикулярні синдроми шийного та 

попереково-крижового рівня);  

 

- колагенози;  

 

- вагітність і період лактації;  

 

- звичайні викидні аномалії плода в анамнезі жінок, які планують 

народження дітей;  

 

- порушення менструальної функції, що супроводжується матковими 

кровотечами.  

 

6.9. При виявленні хронічних неспецифічних захворювань (гіпертонічна 

хвороба, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, хронічні захворювання 

бронхолегеневої, гепатобіліарної системи та ін.) працюючі з ВДТ ЕОМ та 

ПЕОМ повинні бути взяті на диспансерний облік з метою здійснення 

систематичного лікарського обстеження та лікування.  
 
  

Лекція 6. 

Нормалізація стану повітря середовища робочої зони 

 

Заходи, що забезпечують нормалізацію стану повітряного 

середовища. 

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного 

середовища на виробництві та захисту працюючих включають: 

- вилучення шкідливих речовин у технологічних процесах, заміна 

шкідливих речовин менш шкідливими і т.п. Наприклад, свинцеві білила 
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замінені на цинкові, метиловий спирт - іншими спиртами, органічні розчинники 

для знежирювання – миючими розчинами на основі води та ін.; 

- удосконалення технологічних процесів та устаткування (застосування 

замкнутих технологічних циклів, неперервних технологічних процесів, мокрих 

способів переробки пиломатеріалів тощо); 

- автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами та 

обладнанням, що виключає безпосередній контакт працюючих зі шкідливими 

речовинами;  

- герметизація виробничого устаткування, робота технологічного 

устаткування під розрідженням, локалізація шкідливих виділень за рахунок 

місцевої вентиляції, аспіраційних укрить; 

- нормальне функціонування систем опалення, загальнообмінної 

вентиляції, кондиціювання повітря, очистки викидів в атмосферу; 

- попередні та періодичні медичні огляди робітників, які працюють у 

шкідливих умовах, профілактичне харчування, дотримання правил особистої 

гігієни; 

- контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

- використання засобів індивідуального захисту. 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

 Засоби захисту органів дихання  різні респіратори та протигази. Ці 

прилади забезпечують захист органів дихання за умов обмеженого вмісту 

шкідливих речовин та при вмісті кисню у повітрі не менше 18 %. Найширше 

застосування мають респіратори. Їх поділяють на протипилові, протигазові та 

універсальні. Вони складаються з маски (напівмаски) і фільтра. Протипилові 

респіратори захищають органи дихання від аерозолів. Промисловість випускає 

респіратори ШБ-1 ―Лепесток‖, ―Астра-2‖, Ф-62Ш тощо. 

Респіратор ―Астра-2‖ призначений для захисту від високо-дисперсних 

аерозолів. Протигазові та універсальні респіратори призначені для захисту 

органів дихання від пари та газів, що є у повітрі у кількості, яка не перевищує 

10  15 значень ГДК. Широко застосовуються протигазовий РПГ-67 та 

універсальний РУ-60М респіратори. Вибір фільтруючого патрона залежить від 

складу шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Так, для проведення 

фарбувальних робіт застосовують респіратори РПГ-67 або РУ-60М з патронами 

марки А. 

Ізолюючі прилади (шлангового та автономного типів) забезпечують 

захист органів дихання за умов недостатнього вмісту у повітрі кисню та при 

завищених концентраціях шкідливих речовин. Їх застосовують при важких 

умовах роботи, наприклад при фарбуванні замкнених об`ємів (респіратор РМП-

62), а також при ліквідації аварій. 

 

Захист від шкідливої дії речовин на виробництві 

 Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного 

середовища на виробництві та захисту працюючих включають: 
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- вилучення шкідливих речовин в технологічних процесах, заміна 

шкідливих речовин менш шкідливими; 

- удосконалення технологічних процесів та устаткування (застосування 

замкнутих технологічних циклів тощо); 

- автоматизація і дистанційне управління технологічними процесами та 

обладнанням, що виключає безпосередній контакт працюючих з шкідливими 

речовинами; 

- герметизація виробничого устаткування, робота технологічного 

устаткування під розрідженням; 

- медичні огляди робітників, профілактичне харчування; 

- використання засобів індивідуального захисту; 

- засоби вентиляції. 

 

Вентиляція виробничих приміщень 

Призначення та класифікація систем вентиляції 

Під вентиляцією розуміють сукупність заходів та засобів призначених для 

забезпечення на постійних робочих місцях та зонах обслуговування 

виробничих приміщень метеорологічних умов та чистоти повітряного 

середовища, що відповідають гігієнічним та технічним вимогам. 

 Вентиляція класифікується за такими ознаками: 

- за способом переміщення повітря – природна, штучна (механічна) 

та суміщена; 

- за напрямком потоку повітря – припливна, витяжна, припливно-

витяжна; 

- за місцем дії – загальнообмінна, місцева, комбінована; 

- за часом дії – робоча та аварійна. 

 

Природна вентиляція 

 Природна вентиляція відбувається в результаті теплового і вітрового 

напору. Тепловий напір обумовлений різницею температур, а значить і густини 

внутрішнього і зовнішнього повітря. Вітровий напір обумовлений тим, що при 

обдуванні вітром будівлі, з її навітряної сторони утворюється підвищений тиск, 

а підвітряної – розріджений. 

 Природна вентиляція може бути неорганізованою і організованою. При 

неорганізованій вентиляції об`єми повітря, що надходять та вилучаються із 

приміщення, є не регламентованими, а сам повітрообмін залежить від 

випадкових чинників (напрямку та сили вітру, температури зовнішнього та 

внутрішнього повітря). Неорганізована природна вентиляція включає 

інфільтрацію – просочування повітря через нещільності у вікнах, дверях, 

перекриттях та провітрювання, що здійснюється при відкриванні вікон та 

кватирок. 

 Організована природна вентиляція називається аерацією. Для аерації в 

стіні будівлі роблять отвори для надходження зовнішнього повітря, а на даху чи 

у верхній частині будівлі встановлюють спеціальні пристрої (ліхтарі) для 

видалення відпрацьованого повітря. Для регулювання надходження та 
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видалення повітря передбачено перекривання на необхідну величину 

аераційних отворів та ліхтарів. Це особливо важливо в холодну пору року. 

 Перевагою природної вентиляції є її дешевизна та простота експлуатації. 

Основний її недолік в тому, що повітря надходить в приміщення без 

попереднього очищення, а видалене відпрацьоване повітря також не 

очищується і забруднює довкілля. 

 

Штучна вентиляція 

 Штучна (механічна) вентиляція дає можливість очищувати повітря перед 

його викидом в атмосферу, вловлювати шкідливі речовини безпосередньо біля 

місць їх утворення, обробляти припливне повітря (очищувати, підігрівати, 

зволожувати), більш цілеспрямовано подавати повітря в робочу зону. 

Механічна вентиляція дає можливість організувати повітрозабір в найбільш 

чистій зоні.  

Загальнообмінна штучна вентиляція. Загальнообмінна вентиляція 

забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти повітряного 

середовища у всьому об`ємі робочої зони приміщення. 

 Припливна вентиляція. Схема припливної механічної вентиляції 

включає: повітрозабірний пристрій 1; фільтр для очищення повітря 2; 

повітронагрівач (калорифер) 3; вентилятор 5; мережу повітроводів 4 та 

припливні патрубки з насадками 6. Якщо немає необхідності підігрівати 

припливне повітря, то його пропускають безпосередньо у виробничі 

приміщення через обвідний канал 7. 

 Витяжна вентиляція. Витяжна вентиляція складається із очисного 

пристрою 1, вентилятора 2, центрального 3 та відсмоктуючих повітроводів 4. 

 Повітря після очищення необхідно викидати на висоті не менше ніж 1м 

над гребенем даху. Забороняється робити викидні отвори безпосередньо у 

вікнах. 

 В умовах промислового виробництва найбільш розповсюджена 

припливно-витяжна система вентиляції із загальним припливом в робочу зону 

та місцевою витяжкою шкідливих речовин безпосередньо з місць їх утворення. 

 У виробничих приміщеннях, де виділяється значна кількість шкідливих 

газів, парів, пилу витяжка повинна бути на 10% більшою ніж приплив, щоб 

шкідливі речовини не витіснялись у суміжні приміщення з меншою 

шкідливістю. 

 

Місцева вентиляція 

 Місцева вентиляція може бути припливною і витяжною. 

 Місцева припливна вентиляція, виконується у вигляді повітряних 

душів, повітряних та повітряно-теплових завіс. Забезпечує створення потрібних 

параметрів повітряного середовища в обмеженому просторі. 

 Повітряні душі використовуються для запобігання перегріванню 

робітників в гарячих цехах, а також для утворення так званих повітряних 

оазисів (ділянок виробничої зони, які різко відрізняються своїми фізико-

хімічними характеристиками від решти приміщення). 
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 Повітряні та повітряно-теплові завіси призначені для запобігання 

надходження в приміщення значних мас холодного зовнішнього повітря при 

необхідності частого відкривання дверей чи воріт. 

 Місцева витяжна вентиляція забезпечує локалізацію та видалення 

шкідливих речовин безпосередньо від джерела їх утворення, що запобігає 

поширенню шкідливих речовин по приміщенню і робить процес їх видалення 

більш ефективним і економічним. Вона здійснюється за допомогою місцевих 

витяжних зонтів, всмоктуючих панелей, витяжних шаф, бортових 

відсмоктувачів і пристроїв, що встановлюються безпосередньо на 

технологічному або допоміжному обладнанні. 

 Конструкція місцевої витяжки повинна забезпечити максимальне 

вловлювання шкідливих виділень при мінімальній кількості вилученого 

повітря. Крім того, вона не повинна бути громіздкою та заважати 

обслуговуючому персоналу працювати і наглядати за технологічним процесом. 

 Основними чинниками при виборі типу місцевої витяжки є 

характеристики шкідливих виділень (температура, густина парів, токсичність), 

положення робітника при виконанні роботи, особливості технологічного 

процесу та устаткування. 

 

Основні вимоги до систем вентиляції 

 Природна та штучна вентиляції повинні відповідати наступним 

санітарно-гігієнічним вимогам: 

- створювати в робочій зоні приміщень нормовані параметри 

повітряного середовища; 

- не вносити в приміщення забруднене повітря ззовні або шляхом 

засмоктування забрудненого повітря з суміжних приміщень; 

- не створювати на робочих місцях протягів чи різкого охолодження; 

- бути доступними для управління та ремонту під час експлуатації; 

- не створювати під час експлуатації додаткових незручностей, бути 

економічними, вибухопожежобезпечними, не заважати використовувати 

технологічні операції, не створювати перешкоди внутрицеховому транспорту, 

не впливати на якість продукції.  

 

Лекція 7. 

Вимоги безпеки праці на підприємстві 

Експлуатація транспорту, як правило, супроводжується вантажно-

розвантажувальними роботами (ВРР). На вантажно-розвантажувальних роботах 

типовими ситуаціями, при яких відбуваються нещасні випадки, є перевищення 

допустимої вантажопідйомності пристрою, застосування саморобних, без 

випробування на вантажопідйомність механізмів і машин, порушення правил 

при роботі механізмів в охоронній зоні повітряних ліній (ПЛ), правил 

стропування, укладання труб, лісу, проведення робіт вручну, робіт з тарою. 

Для організації безпечних ВРР передбачена класифікація вантажів не 

тільки за ступенем їх небезпеки, а й за масою. За ступенем небезпеки 

розрізняють дев'ять класів вантажів (ДСТ 19433-81); за масою - три категорії: 
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І - вантажі (одне місце) масою менше 80 кг, включаючи дрібно-штучні й 

сипкі; 

П - вантажі масою від 80 до 500 кг, 

Ш - вантажі масою понад 500 кг. 

Чоловіку дозволяється виконувати ВРР при масі вантажу до 50 кг, жінці - 

до 7 кг, підліткам чоловічої статі - до 16 кг. Піднімання і переміщення вантажу 

масою понад 50 кг проводять за допомогою механізмів і приладів. Роботи з 

небезпечними й особливо небезпечними вантажами виконують особи, що 

пройшли спеціальне навчання; інструктаж цих осіб повторюється через кожні 3 

місяці. 

Для безпечної експлуатації виробничої тари необхідно: 

• утримувати тару в справному стані; 

• переміщати її вантажопідіймальними кранами відповідно до вимог 

"Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" і ПУЕ; 

• переміщати тару за допомогою інших засобів механізації відповідно до 

вимог ДСТу 12.3.010-82 і ПУЕ; 

• організовувати і проводити технічний огляд тари з веденням 

відповідного журналу; 

• вести контроль стану площадок для штабелювання тари; 

• призначати осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію тари і 

забезпечення пожежної безпеки. 

Часто при ВРР використовують покаті. У цьому випадку необхідно 

дотримуватися ряду умов. Так, кут нахилу покатів не має перевищувати 30°, 

відстань між покатами приймається такою, щоб труби чи колоди виступали за 

похилі не більш ніж на 1 м. Варто також передбачати пристрій, що запобігає 

зворотному скочуванню вантажу. 

При ВРР до управління вантажопідйомними механізмами (лебідками, 

домкратами, підйомниками і кранами) допускаються особи, старші 18 років, що 

мають відповідні документи та обов'язково виконують "Правила будови і 

безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" та "Інструкцію по 

безпечному проведенню робіт з переміщення вантажів стріловими і 

пересувними кранами й автонавантажувачами". Для створення безпечних умов 

роботи вантажопідйомних пристроїв і механізмів необхідно, насамперед, 

забезпечити міцне захоплення вантажу, що виключає його зісковзування і 

падіння. Для цього застосовують спеціальні гаки з запобіжними пристроями 

(замки, засувки, карабіни тощо). Для підйому і переміщення великогабаритних і 

довгомірних вантажів застосовують стропи і траверси. 

Виготовлені зі сталевих канатів стропи та інші такелажні пристрої 

випробують вантажем, що перевищує розрахунковий на 25%. Результати 

випробувань записують до журналу. Після перевірки кожен такелажний 

пристрій забезпечують біркою, на якій зазначають вантажопідйомність і дату 

випробування. Усі види знімних вантажозахоплювальних пристроїв періодично 

оглядають у терміни, встановлені підприємством-виготовлювачем. 

Для забезпечення безпечних умов при ВРР використовують єдину 

систему знакової сигналізації. 
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Безпека при експлуатації посудин та установок, що працюють під 

тиском, і газового устаткування 

Види посудин та установок, що працюють під тиском. Герметизовані 

системи, у яких під тиском перебувають стиснуті гази і рідини (нерідко 

токсичні, пожежо- і вибухонебезпечні або ті, що мають високу температуру), 

широко застосовуються в сучасному виробництві. Такі системи є джерелом 

підвищеної небезпеки, і тому при їх проектуванні, виготовленні, експлуатації та 

ремонті слід строго дотримуватися встановлених правил і норм. До 

розглянутих установок, посудин і систем належать парові й водогрійні котли, 

економайзери і пароперегрівники; трубопроводи пари, гарячої води і 

стиснутого повітря; посудини, цистерни, бочки; балони; компресорні 

установки; установки газопостачання. 

Забезпечення безпеки при експлуатації посудин та установок, що 

працюють під тиском. Безпека всіх цих об'єктів (установок) забезпечується 

цілою системою заходів. Так, при проектуванні установок і посудин, що 

працюють під тиском, користуються строго регламентованими методами 

розрахунку їх елементів на міцність. 

Безпека роботи посудин під тиском досягається їх правильним 

розрахунком на статичні та динамічні навантаження, застосуванням якісних 

матеріалів для їх виготовлення, правильною обробкою матеріалів і належним 

конструктивним оформленням посудин і, нарешті, створенням нормальних 

умов експлуатації. 

Аналіз статистичних даних про вибухи парових котлів, повітрозбірників, 

компресорних установок, автоклавів і балонів показує, що більшість із них 

сталися через перевищення допустимих розрахункових тисків. 

Правильно вибрати граничне напруження при проектуванні посудин, що 

працюють під тиском, досить складно. Граничним вважається напруження 

нижче межі пружності чи пропорційності для конструкцій, що працюють в зоні 

пружних деформацій, або нижче межі текучості, коли деформації конструкцій 

можуть досягати пластичної зони на її межі з пружною. Це передбачає досить 

точне визначення робочих напружень і сталість їх у часі. 

У зв'язку з тим, що конструкційний матеріал посудин з часом старіє, 

"втомлюється" і зазнає дії ряду інших непередбачуваних впливів, розрахунки 

посудин, що працюють під тиском, мають приблизний характер. 

Особливе значення для парових та інших посудин, що працюють під 

тиском і дією високої температури, має повзучість, тобто властивість металу 

повільно і безупинно пластично деформуватися в усіх напрямках при 

постійному напруженні. Повзучість металу при високих температурах 

виявляється при напруженні нижче межі текучості для цього металу. 

Деформацію повзучості визначають у відсотках, а швидкість деформації - в 

одиницях довжини за годину, наприклад: мм/ммтод. 

Методика розрахунку на міцність посудин зводиться до визначення 

товщини стінок циліндричної частини посудини і днища. 

Регламентуються також вимоги до контрольно-вимірювальної апаратури, 

запобіжних пристроїв та арматури. Для виготовлення установок і їх елементів 

застосовують тільки ті матеріали і заготовки, що задовольняють вимоги, 
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передбачені нормами і правилами. У процесі виготовлення контролюють якість 

зварних швів неруйнівними методами (ультразвук, рентгено- і гамма-

дефектоскопія), а також якість металу, товщину стінок, відсутність дефектів, 

для чого проводять механічні випробування і металографічні дослідження 

тощо. Виготовлену установку обов'язково випробують і тільки після цього 

здають замовнику. 

Приміщення, призначені для монтажу установок, мають задовольняти ряд 

вимог щодо їх розмірів, конструкції перекриттів, стін, дверей і вікон, 

улаштування вентиляції й освітлення, розміщення устаткування. Змонтовану 

установку до пуску в роботу піддають технічному огляду, який проводить 

представник органу нагляду в присутності адміністрації. Пуск установки після 

технічного огляду здійснюють у присутності представника органу нагляду. У 

процесі експлуатації проводять періодичні технічні огляди цих установок. 

На експлуатацію установки, що працює під тиском, має бути отриманий 

дозвіл органу Держнаглядохоронпраці, а сама експлуатація має проводитися 

строго відповідно до затвердженої інструкції. 

До обслуговування установок, які працюють під тиском, допускається 

тільки добре підготовлений персонал, що пройшов медичний огляд. 

Природно, що жорсткість перерахованих вимог зростає з підвищенням 

тиску і температури в установці, збільшенням агресивності, пожежо- і 

вибухонебезпечності переміщуваного середовища, а також розмірів установки. 

Виходячи з цього, всі установки, що працюють під тиском, поділяють на класи. 

Залежно від класу парові котли з надлишковим тиском пари менше 70 кПа (0,7 

кгс/см
2
) або водогрійні котли з температурою води нижче 115°С не підлягають 

реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, і їх конструкція має задовольняти 

вимоги, установлені цими органами. Балони для стиснутих і зріджених газів 

можуть не мати постійних контрольно-вимірювальних приладів. 

Аналіз аварій посудин і установок, що працюють під тиском. Аварія 

установки, що працює під тиском, звичайно є наслідком втрати нею 

герметичності. Якщо розгерметизація відбулася на значній площі поверхні й 

раптово, то може мати місце вибух установки. При вибуху за короткий час 

вивільняється значна енергія. Як правило, розгерметизація настає з одного боку 

установки, і газовий чи рідинний струмінь, що витікає, може створити таку 

реактивну тягу, при якій нерідко відбувається зривання установки з 

фундаменту і її руйнування. 

Джерелом небезпеки і травм при аваріях є уламки, частини, деталі 

зруйнованої установки і будівлі, ударна хвиля (хвиля тиску). Аварія установки, 

що перебуває під тиском, звичайно призводить до значних матеріальних 

збитків. Причини аварій підрозділяють на технічні й експлуатаційні. 

Технічними причинами можуть бути дефекти проектування, виготовлення чи 

монтажу установки. Експлуатаційні причини е дуже різноманітними й 

особливими для кожного виду установок. 

У процесі експлуатації парових котлів аварії найчастіше відбуваються в 

результаті витікання води, перевищення тиску, порушення водяного режиму 

(великі карбонатні осади на стінках, які омиваються гарячими газами). Аварії 

посудин, що працюють під тиском, нерідко є наслідком несправності запірних 
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пристроїв (наприклад, швидкознімних кришок пропарювальних камер), 

перевищення тиску, порушення технологічного процесу, спалахування парів 

мастила в повітрозбірниках, спрацювання (корозії) стінок посудин. 

Аварії балонів зі зрідженими газами мають місце при їх заповненні понад 

норму, коли незначне термічне розширення рідкого газу призводить до 

розгерметизації балона. Щоб уникнути розриву балона через розширення 

зрідженого газу, при заповненні обов'язково залишають вільний об'єм (близько 

10% всього об'єму балона). Балони зі зрідженим ацетиленом, крім того, 

заповнюють пористою масою, що зменшує вибухонебезпечність цього газу. 

Кисневий балон може вибухнути унаслідок потрапляння мастила в балон чи 

запірний орган. 

Спільними для всіх балонів причинами аварій є нагрівання і механічні 

пошкодження при ударах, зумовлені порушеннями правил безпеки при 

транспортуванні та зберіганні. 

Головні причини аварій компресорних установок - застосування мастила, 

не передбаченого правилами експлуатації (що призводить до спалахування 

парів і вибуху), порушення роботи системи охолодження, а також перевищення 

тиску. 

У системах газопостачання існують дві основні причини аварій: перша - 

порушення герметичності будь-яких елементів установки; друга - зрив полум'я 

(припинення горіння газу), що призводить до надходження пального газу в 

приміщення і вибуху газоповітряної суміші від випадкового джерела займання. 

Забезпечення надійності та безаварійності посудин і установок, що 

працюють під тиском. Для забезпечення надійної і безпечної роботи установок 

необхідно виконувати технічні заходи щодо попередження аварій і вибухів. 

Конструкція установок має забезпечувати їх надійну і безпечну роботу, 

можливість огляду й очищення, промивання, продувки і ремонту, а також 

проведення необхідних випробувань. 

Усі установки, що працюють під тиском, маркують, тобто у певних 

місцях зазначають найменування заводу-виготовлювача, заводський номер 

установки, рік виготовлення і дату технічного огляду, загальну масу установки, 

місткість, робочий пробний тиск, відмітку ВТК заводу. Трубопроводи, балони, 

цистерни фарбують у кольори, що відповідають їх вмісту, і забезпечують 

написом з найменуванням речовини, що зберігається або транспортується. 

Типову схему установки, яка працює під тиском, подано на рис. 4.7. 

Ця схема може видозмінюватися для установок того чи іншого 

призначення. У посудину 1 робочий вміст надходить трубопроводом 17, 

обладнаним засувкою 18 і зворотним клапаном 19. Температура того 

середовища, що надходить, вимірюється термометром 20, а тиск - манометром 

21, що приєднується до трубопроводу через сифонну трубку 2 і триходовий 

кран 3. Робочий вміст до споживача потрапляє через трубопровід 5 із засувкою 

6 і зворотним клапаном 7. Температуру вмісту в посудині визначають 

термометром 8, а тиск - манометром 4. Рівень рідини в посудині контролюють 

за допомогою покажчика рівня 28, приєднаного до посудини через триходові 

крани 3. 
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Для запобігання надмірного підвищення тиску в посудині передбачені 

запобіжні клапани 9 і 10. При їх спрацьовуванні робоче середовище 

видаляється через трубу 11. 

Спуск робочого середовища з посудини чи води після гідравлічного 

випробування, а також видалення осаду здійснюють у трубопровід 25 через 

спускну продувну трубу 24, обладнану запірним приладом 23 і зворотним 

клапаном 22. 

Якщо до посудини чи установки, що працює під тиском, підводиться 

енергія, умовно показана на схемі у вигляді пальника 14, регульованого 

пристрою 15 і підвідної лінії 16 (для парового котла це може бути газовий чи 

пальник-форсунка рідкого палива, а для компресора — електродвигун), то 

передбачають автоматику безпеки, що відключає або зменшує подачу енергії за 

яким-небудь критичним параметром, наприклад, за тиском (датчик 12, 

імпульсна лінія 13) чи за рівнем води в паровому котлі (датчик 27, імпульсна 

лінія 26). Контрольний кран А служить для перевірки відсутності тиску в 

посудині при її відкриванні, а в деяких випадках - для випускання повітря. 

Не можна встановлювати засувку між посудиною 1 і запобіжними 

клапанами 9 і 10, оскільки при закритій засувці відбудеться аварія. 

У випадках, коли кілька установок об'єднані в одну лінію і можливе 

потрапляння середовища з високим тиском у непрацюючу установку 

(наприклад, у котел, зупинений на ремонт), застосовують зворотний клапан 22. 

Інші зворотні клапани, показані на рис. 4.7, служать тій самій меті - запобігти 

"перекиданню" витікання вмісту цим трубопроводом. Якщо такої небезпеки 

немає, то зворотний клапан 22 не потрібний. 

Клас точності манометрів 4 і 21 має бути не нижчим 2,5. На шкалу 

манометра наносять червону риску, що відповідає вищому граничному 

робочому тискові. Щоб показання були добре помітні, манометри 

встановлюють на висоті не більше 5 м від рівня спостережного майданчика. 

Триходові крани 3 служать для продувки сполучних трубок. Крім того, 

вони дають змогу відключити манометр чи покажчик рівня для заміни або 

ремонту і приєднати паралельно йому контрольний манометр. Сифонні трубки 

2 захищають манометр від безпосередньої дії вмісту посудини. Якщо така дія 

нешкідлива для манометра, сифонну трубку можна не ставити. Манометри 

періодично перевіряють в органах Держстандарту (не рідше одного разу на рік), 

у противному випадку вони до експлуатації не допускаються. Для підвищення 

надійності роботи відповідальних установок (великі котли, установки високого 

тиску) на них монтують два манометри, один з яких є реєструючим. 

Наявність запобіжних клапанів обов'язкова для всіх установок і посудин, 

що працюють під тиском, за винятком малих об'єктів (типу газових балонів). 

Оскільки від справності запобіжного клапана залежить безпечна робота 

установки, звичайно передбачають два клапани: один - робочий, а другий - 

контрольний. 

За конструкцією клапани бувають прямої і непрямої дії. У клапанах 

прямої дії - пружинних і важільно-вантажних — замикальний золотник 

піднімається тиском вмісту, а непрямої дії — імпульсних — запірний орган 

відкривається за допомогою сервопривода, команда на який подається від 
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датчика (здебільшого невеликого клапана прямої дії). Відвідні труби від 

клапанів не мають запірних приладів, і робочий вміст, що виходить з клапана, 

вільно відводиться в безпечне місце. 

Покажчики рівня води застосовують у тих випадках, коли в установках є 

поверхня розділу між рідкою і газовою фазами. Оскільки надійність цих 

покажчиків винятково важлива для безпечної експлуатації установки, вони 

мають бути тільки прямої дії (працювати на принципі сполучених посудин). На 

кожній установці монтують не менше двох таких покажчиків. На невеликих 

котлах, а також на котлах паровозного і локомобільного типів дозволяється 

заміняти один із покажчиків двома пробними кранами чи вентилями, що 

обладнуються напроти вищого і нижчого допустимих рівнів води. У 

водогрійних котлах у верхній їх частині встановлюють пробний кран. 

Арматура (вентилі, засувки, зворотні клапани, фланці тощо) підлягає 

маркуванню. При цьому зазначають найменування заводу-виготовлювача, 

умовний прохід, робочий тиск і температуру робочого середовища, напрямок 

потоку. На маховиках арматури показують напрямок обертання при 

відкриванні чи закриванні. Матеріал арматури має відповідати умовам її 

роботи, що характеризуються температурою, тиском, хімічним складом 

робочого середовища. 

При обслуговуванні та ремонті конкретних видів установок і посудин, 

працюючих під тиском, необхідно керуватися розглянутими вище загальними 

правилами, а також правилами влаштування і безпечної експлуатації цього 

виду установок. 

Державний нагляд за влаштуванням та експлуатацією котельних 

установок і посудин, що працюють під тиском, а також трубопроводів пари 

гарячої води; за видобуванням, транспортуванням і зберіганням газу; за 

установкою та експлуатацією вантажопідйомних машин і механізмів здійснює 

Держнаглядохоронпраці. 

Кожна установка, на яку поширюються правила Держнаглядохоронпраці, 

має бути зареєстрована в його органах. Реєстрації не підлягають парові котли і 

посудини дуже малого об'єму (наприклад, не реєструються посудини для 

їдкого, отруйного і вибухонебезпечного вмісту, в яких РV < 50, де Р - тиск, 

МПа, V - об'єм посудини, л), а також посудини холодильних установок; 

резервуари повітряних електричних вимикачів; балони для стиснутих, 

зріджених і розчинених газів місткістю до 100 л; бочки для перевезення 

зріджених газів; посудини, балони і цистерни, що перебувають під тиском, при 

їх спорожнюванні. 

Дозвіл на пуск установки в експлуатацію видає інспектор 

Держнаглядохоронпраці після її реєстрації і первинного технічного огляду. 

Якщо установка не підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, то 

дозвіл на пуск видає працівник, на якого наказом по підприємству покладений 

нагляд за установками і посудинами, що працюють під тиском. 

Технічний огляд полягає у внутрішньому огляді та гідравлічному чи 

пневматичному випробуванні установки. Періодичні огляди проводить 

інспектор Держнаглядохоронпраці: внутрішній огляд - не рідше одного разу в 
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чотири роки, і гідравлічне випробування з попереднім внутрішнім оглядом - не 

рідше одного разу у вісім років. 

Обслуговування установок може бути доручене особам, не молодшим 18 

років, що пройшли виробниче навчання й атестацію у кваліфікаційній комісії і 

які мають посвідчення на право обслуговування. На підприємстві 

розробляється і затверджується інструкція з режиму роботи установок та їх 

безпечного обслуговування. Така інструкція видається обслуговуючому 

персоналу під розписку і вивішується на робочих місцях. 

Безпечна експлуатація посудин та установок, що працюють під тиском, 

здійснюється відповідно до нормативно-технічної документації. 
 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ  
 

4.1. Загальні вимоги 

4.1.1. Проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та технічне 

обслуговування систем вентиляції проводяться з дотриманням вимог Законів 

України "Про охорону праці", "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про охорону 

навколишнього природного середовища", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", 

вимог цих Правил, державних будівельних норм, міждержавних і державних 

стандартів, санітарних норм і правил.  

4.1.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом систем 

вентиляції і кондиціювання повітря об'єктів нового будівництва, після 

реконструкції та капітального ремонту проводиться відповідно до вимог 

Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923.  

4.1.3. Експлуатація та технічне обслуговування систем вентиляції 

здійснюються відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 

19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за 

N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), Порядку проведення огляду, 

випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, "ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.004-91), "ССБТ. 

Взрывобезопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.010-76), "ССБТ. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 

12.3.002-75), "ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических 

испытаний" (далі - ГОСТ 12.3.018-79), "ССБТ. Системы вентиляционные. 

Общие требования" (далі - ГОСТ 12.4.021-75), чинної нормативної 
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документації на вентиляційне устаткування, заводських інструкцій з 

експлуатації вентиляційного устаткування.  

4.1.4. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, розробляються 

та переглядаються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (далі - 

НПАОП 0.00-4.15-98).  

4.1.5. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, 

що діють на підприємстві, здійснюється відповідно до вимог Порядку 

опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, 

що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету 

України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.02.94 за N 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).  

4.1.6. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - 

ПЛАС) розробляється відповідно до вимог Положення щодо розробки планів 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом 

Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 

(НПАОП 0.00-4.33-99).  

Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з 

ПЛАС і не знають його в частині, що стосується їхньої роботи.  

4.1.7. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці повинні 

здійснюватися відповідно до вимог Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 

N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), спеціальне навчання, інструктажі і 

перевірка знань з питань пожежної безпеки повинні здійснюватися відповідно 

до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та 

організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-

2003).  

4.1.8. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" відповідно 

до статті 9 Закону України "Про охорону праці".  

4.1.9. Роботодавець зобов'язаний організувати розслідування та вести облік 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог 

Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
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захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.  

4.1.10. Роботодавець незалежно від форми власності й господарювання 

повинен забезпечити своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць за 

умовами праці, 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, 

відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами 

праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 

442.  

4.1.11. Роботодавець, з урахуванням специфіки виробництва, повинен 

відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 

N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), та вимог цих Правил розробляти і 

затверджувати відповідний Перелік робіт з підвищеною небезпекою.  

Працівники, зайняті на роботах, передбачених затвердженим Переліком 

робіт, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань з охорони 

праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.  

4.1.12. Роботодавець зобов'язаний розробляти і затверджувати Положення 

про службу охорони праці підприємства з урахуванням специфіки виробництва 

та видів діяльності, чисельності працівників і умов праці та визначати її 

структуру, функції та права відповідно до вимог Типового положення про 

службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з 

нагляду за охороною праці від 15.11.2004 N 255, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).  

4.1.13. На підприємстві повинен бути складений і затверджений 

роботодавцем перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору 

відповідно до вимог Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України і Державного 

комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 N 263/121, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554.  

4.1.14. Забороняється допускати жінок до виконання робіт відповідно до 

вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260. Не допускається порушення 

вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 

241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.  

4.1.15. Працівники під час прийняття на роботу проходять попередній 

медичний огляд, а протягом трудової діяльності - періодичні медичні огляди 

відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
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21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за 

N 846/14113.  

4.1.16. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими й небезпечними 

умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або 

несприятливими метеорологічними умовами, повинні забезпечуватися 

спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 

затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-

4.01-08), та вимог "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация" (далі - ГОСТ 12.4.011-89).  

4.1.17. Рівень виробничого шуму не повинен перевищувати норм, 

встановлених Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку, (далі - ДСН 3.3.6.037-99), вимогами "ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83) та цими Правилами.  

Працівники, на робочому місці яких еквівалентний рівень шуму перевищує 

80 дБА, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту органів 

слуху (протишумові вкладиши, протишумові навушники, протишумові 

шоломи) відповідно до вимог "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа 

слуха. Общие технические требования и методы испытаний" (далі - ГОСТ 

12.4.051-87) і державного стандарту "Засоби індивідуального захисту органа 

слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 1. Шумозахисні навушники" 

(ДСТУ EN 352-1-2002).  

4.1.18. Вібраційна безпека повинна забезпечуватися дотриманням норм, 

встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та 

локальної вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039-99) та "ССБТ. Вибрационная 

безопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.012:2008).  

4.1.19. Засоби захисту від статичної електрики повинні відповідати 

вимогам чинного законодавства.  

4.1.20. Обладнання для обслуговування систем вентиляції повинно 

вибиратися залежно від категорій пожежовибухонебезпеки приміщень та класів 

вибухонебезпечних зон, а також властивостей середовищ, які будуть 

переміщуватися у системі вентиляції (корозійні речовини, смоли тощо).  

4.1.21. З метою безпечної експлуатації, технічного обслуговування, 

своєчасного та якісного ремонту вентиляційних установок рекомендується 

створювати на підприємствах при загальній кількості вентиляційних установок 

понад 200 - вентиляційне бюро, від 100 до 200 - групу або вводити посаду 

інженера з вентиляції, менше 100 - техніка з вентиляції.  

4.1.22. Відповідно до вимог державного стандарту "Єдина система 

конструкторської документації. Експлуатаційні документи" (далі - ДСТУ ГОСТ 

2.601-2006) на кожну вентиляційну установку повинен бути заведений паспорт 

у двох примірниках, форма якого наведена у додатку 1. Один примірник 

паспорта знаходиться у відповідному підрозділі підприємства, який відповідає 
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за експлуатацію та технічне обслуговування систем вентиляції, а другий - у 

уповноваженого працівника.  

4.1.23. З метою збільшення строку безперебійної роботи вентиляційних 

установок на підприємствах потрібно організовувати їх планово-

попереджувальний і капітальний ремонти. Поточні і середній ремонти 

передбачають усунення окремих дефектів і несправностей вентиляційних 

установок, заміну зношених деталей; очищення вентиляційного устаткування і 

повітроводів від пилових та інших відкладень, усунення виявлених 

нещільностей. Основні роботи при поточних і середньому ремонтах 

здійснюються безпосередньо на місці, де розміщені вентиляційні пристрої. 

Після проведення середнього ремонту перевіряється робота усієї вентиляційної 

установки.  

4.1.24. Капітальний ремонт передбачає демонтаж основного 

вентиляційного устаткування, його ремонт у ремонтних майстернях і часткову 

заміну устаткування або окремих його частин, демонтаж і монтаж повітроводів, 

суцільне фарбування вентиляційної установки тощо. Після капітального 

ремонту установка повинна бути наново відрегульована і випробувана на 

ефективність, а результати випробувань записані в паспорт системи вентиляції. 

4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації систем вентиляції 

4.2.1. Для забезпечення безперебійної та ефективної роботи вентиляційних 

установок на підприємствах повинна здійснюватися їх правильна експлуатація, 

яка передбачає:  

а) необхідний штат працівників для обслуговування вентиляційних 

установок на кожному промисловому підприємстві;  

б) періодичне проведення робіт з обстеження стану повітряного 

середовища в приміщеннях;  

в) проведення робіт з визначення ефективності роботи вентиляційних 

установок і їх наладки;  

г) забезпечення нормального технічного стану вентиляційних установок і 

проведення своєчасного ремонту.  

4.2.2. Під час експлуатації підіймально-транспортних механізмів, які 

керуються з підлоги, необхідно передбачити вільні проходи для працівників, 

які здійснюють керування.  

4.2.3. Під час проведення робіт на висоті 1,3 м і більше необхідно 

обладнати риштаки, підмостки та інші пристрої відповідно до вимог Правил 

охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 27.03.2007 N 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 04.06.2007 за N 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).  

4.2.4. У разі неможливості або недоцільності установлення огорож робочих 

місць на висоті працівники повинні бути забезпечені запобіжними поясами. 

Місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути яскраво 

пофарбовані і заздалегідь вказані виконавцям робіт.  

4.2.5. Не дозволяється захаращувати робочі місця, проходи, проїзди 

матеріалами і відходами виробництва; тимчасове зберігання матеріалів і 

відходів виробництва дозволяється тільки на спеціально відведених 
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майданчиках з можливістю механізованого транспортування і вивезення за 

межі майданчика або цеху (установки).  

4.2.6. Вентиляційні установки, що перебувають в експлуатації, повинні 

утримуватися в повній технічній справності. У процесі експлуатації повинні 

проводитися заходи щодо забезпечення довговічності установок.  

4.2.7. На підприємствах у процесі експлуатації вентиляційних установок 

необхідно систематично перевіряти стан повітряного середовища в робочій зоні 

виробничих приміщень і його відповідність чинним санітарним нормам.  

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен встановлюватися 

відповідно до вимог "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны" (ГОСТ 12.1.005-88) та "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (СН 4617-88).  

4.2.8. При зміні технологічного процесу та його інтенсифікації, а також 

при перестановці технологічного устаткування, яке характеризується 

виділенням хімічних речовин у повітря приміщень із перевищенням 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК), вентиляційні установки повинні 

бути приведені у відповідність до нових умов.  

4.2.9. У кожному виробничому цеху або відділенні необхідно мати журнал 

з експлуатації систем вентиляції відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 

(додаток 2), у якому обов'язково фіксуються:  

а) несправності вентиляційних установок, виявлені під час перевірки;  

б) усі випадки припинення роботи установок у робочий час у зв'язку з 

ремонтом, а також унаслідок аварій, відсутності електроенергії, теплоносія 

тощо;  

в) усунення виявлених несправностей і поновлення роботи установок;  

г) прізвища чергових слюсарів і електриків, дні і години чергувань.  

4.2.10. Концентрація вибухонебезпечної газопароповітряної і 

пилоповітряної суміші, яка переміщується вентилятором і яка не повинна 

перевищувати 50 % від нижньої концентраційної межі поширення полум'я, 

контролюється приладами безперервної дії з подачею звукового і світлового 

сигналу оператору. Методи визначення показників пожежовибухонебезпеки 

відповідно до вимог "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения" (ГОСТ 12.1.044-89).  

4.2.11. Повітря, що видаляється з приміщень та містить горючий пил і 

вибухонебезпечні пилоповітряні суміші, необхідно очищати в мокрих 

пилоуловлювачах. Виняток становить пил тих речовин, які під час взаємодії з 

водою утворюють вибухонебезпечні суміші або гази.  

4.2.12. Системи місцевих відсмоктувачів від технологічного устаткування 

мають бути окремі для речовин, які у разі змішування можуть спричинити 

спалах, горіння або вибух.  

4.2.13. За наявності у переміщуваному середовищі конденсату необхідно 

своєчасно зливати його у дренажну систему.  

4.2.14. Увімкнення вентиляторів місцевих відсмоктувачів, конструктивно 

пов'язаних з технологічним устаткуванням, повинно блокуватися з пусковим 

пристроєм устаткування.  
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4.2.15. Для одночасного відключення усіх вентиляторів, конструктивно 

пов'язаних з устаткуванням або вбудованих у технологічні схеми, а також 

інших вентиляторів, які обслуговують вибухонебезпечні приміщення, 

передбачається пристрій, який розташовують зовні будівлі.  

4.2.16. У процесі експлуатації вентиляторів здійснюють контроль стану їх 

зовнішніх і внутрішніх поверхонь, а також стану електродвигунів і фундаменту 

методом профілактичного огляду. Результати огляду заносять у журнал з 

експлуатації систем вентиляції.  

4.2.17. Під час аварійної зупинки вентилятора перед його пуском 

необхідно перевірити стан вала і підшипників.  

4.2.18. Під час експлуатації систем вентиляції забороняється відключати 

або знімати вогнепереперепинувальні пристрої.  

4.2.19. Резервні і рідко використовувані вентилятори (які 

використовуються за необхідності, наприклад у разі появи диму, загазованості) 

необхідно через кожні три - чотири тижні короткочасно включати в роботу для 

запобігання виникненню корозії в підшипниках.  

4.2.20. Під час аварійної зупинки вентилятора, коли відключення 

технологічного устаткування або зупинка процесу виробництва неможливі, 

вентиляційна система повинна бути забезпечена резервним вентилятором, який 

автоматично вмикається при зупинці основного вентилятора.  

4.2.21. Вогнеперепинувальні пристрої, пристрої блокування систем 

вентиляції з системами пожежної сигналізації та системами пожежогасіння, а 

також автоматичні пристрої відключення вентиляції у разі пожежі повинні бути 

у справному робочому стані і перевірятися не рідше одного разу на півроку.  

Результати ревізії оформляються відповідно до вимог ГОСТ 12.4.021-75 і 

заносяться в паспорт системи вентиляції.  

4.2.22. У разі встановлення вибухозахищених вентиляторів поза 

приміщенням для них слід влаштовувати спеціальні укриття у вигляді 

металевих навісів і сітчастого огородження, що замикається на замок.  

4.2.23. Під час експлуатації вентиляторів не допускають потрапляння води 

на віброізолятори і виникнення корозії. Закріплювальні деталі повинні бути 

затягнуті.  

4.2.24. У процесі експлуатації вибухозахищених вентиляторів 

контролюють щільність прилягання щіток до вала привода для зняття статичної 

електрики з робочого колеса. У вибухозахищених вентиляторах і вентиляторах 

третього виконання використовують мідно-графітові щітки для зняття зарядів 

статичної електрики з вала привода.  

Періодичність і способи контролю зазначаються в чинній нормативній 

документації на даний виріб.  

4.2.25. Під час роботи вентиляторів контролюють наявність мастила і 

температуру в підшипниках.  

Максимальна температура нагріву підшипника не повинна перевищувати 

граничнодопустиму температуру.  

Контроль нагріву здійснюють за допомогою поверхневих термощупів, 

датчиків температури або електроконтактних термометрів.  
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4.2.26. Працююче вентиляційне устаткування і вентилятор зупиняють у 

випадку:  

появи стуку, ударів і вібрації у вентиляторі, електродвигуні або муфті 

зчеплення;  

перевищення допустимої температури вузлів вентилятора, електродвигуна 

або муфти зчеплення;  

перевищення допустимого рівня шуму;  

витоку газів або пари із вентилятора чи повітроводу;  

тріщин у фундаменті.  

4.2.27. Справність і роботу систем вентиляції приміщень категорій А, Б і В 

перевіряють працівники, відповідальні за роботу цих систем, не рідше одного 

разу на зміну із занесенням результатів перевірки в журнал з експлуатації 

систем вентиляції.  

4.2.28. Безпека електроустаткування під час експлуатації повинна 

забезпечуватись виконанням вимог НАПБ А.01.001-2004, "Правил устройства 

электроустановок" (ПУЭ-86) і Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за 

охороною праці від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).  

4.2.29. Захисні огородження слід передбачати на всмоктувальних і 

нагнітальних отворах вентиляторів, які не приєднані до повітроводів, 

відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91 або державного стандарту "Вентилятори 

промислові. Механічна безпечність вентиляторів. Огорожа" (далі - ДСТУ ISO 

12499:2004).  

4.2.30. Вентиляційні камери, майданчики та інші місця установлення 

вентиляційного обладнання повинні мати електричне освітлення відповідно до 

вимог державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Природне і штучне освітлення" (ДБН В.2.5-28-2006).  

4.2.31. Регулювальні пристрої (шибери, дросель-клапани, заслінки, 

регулювальні пристрої повітророзподільників тощо) повинні легко закриватися 

і відкриватися, а також надійно фіксуватися в заданому положенні. Повзунки 

шиберів повинні щільно прилягати до направних і вільно переміщатися в них.  

4.2.32. На всіх регулювальних і запірних пристроях (на пульті управління і 

маховику) повинні бути нанесені позначення "Відкрито", "Закрито".  

4.2.33. До повітроводів і устаткування систем вентиляції забороняється 

складувати ближче ніж 0,5 м горючі матеріали або негорючі матеріали у 

горючій упаковці.  

4.2.34. Двері вентиляційних камер повинні щільно закриватися і 

замикатися. Приміщення вентиляційних камер, майданчики і канали не 

дозволяється захаращувати сторонніми предметами, матеріалами, 

устаткуванням тощо. Ключі від вентиляційних камер зберігаються в 

уповноваженої особи.  

4.2.35. На двері вентиляційної камери наносять напис, який включає:  

позначення "Стороннім вхід заборонено";  

умовне позначення вентиляційних агрегатів, які розміщені у вентиляційній 

камері;  
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найменування і категорію приміщення (приміщень) відповідно до вимог 

чинного законодавства, а також клас вибухонебезпечної зони (зон) відповідно 

до чинних нормативно-правових актів з охорони праці;  

прізвища працівників, які відповідають за експлуатацію систем вентиляції;  

знак "Шум", що попереджує працівників, які входять до вентиляційної 

камери під час роботи вентилятора, про необхідність користування засобами 

індивідуального захисту органів слуху відповідно до вимог ГОСТ 12.4.051-87.  

4.2.36. На системи вентиляції і вентилятори, які розташовані у 

вентиляційних камерах, методи і засоби очищення повітроводів та 

вентиляційного устаткування повинна бути складена інструкція з охорони праці 

відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98, що включає:  

схему систем вентиляції;  

порядок включення і виключення систем вентиляції;  

основні заходи безпечної експлуатації систем вентиляції в умовах даного 

виробництва, цеху, відділення.  

4.2.37. Системи витяжної і припливної вентиляції, які обслуговують 

приміщення категорій А і Б, повинні комплектуватися вентиляційним 

обладнанням у вибухозахищеному виконанні, а у разі установки 

вогнеперепинувальних пристроїв припливні системи можуть комплектуватися 

обладнанням у звичайному виконанні.  

4.2.38. Забороняється встановлювати вентилятори, а також електродвигуни 

до них, які не відповідають вимогам вибухозахисту для даного класу 

вибухонебезпечної зони, визначеного відповідно до чинних нормативно-

правових актів з охорони праці.  

4.2.39. Усі металеві повітроводи та інше обладнання систем вентиляції 

приміщень категорій А і Б, а також систем місцевих відсмоктувачів 

пожежовибухонебезпечних речовин (сумішей) повинні бути заземлені та 

захищені від статичної електрики.  

Вимірювання опору ізоляції заземлення, перевірка ланцюга між 

заземлювачами та заземлювальними елементами повинні проводитися в обсягу 

та з періодичністю, що наведені в Правилах технічної експлуатації 

електроустановок споживачів, затверджених Міністерством енергетики та 

електрифікації СРСР від 21.12.85 (ПТЕЕС), та відповідно до вимог НПАОП 

40.1-1.21-98.  

4.2.40. У разі виникнення пожежі у виробничому приміщенні системи 

вентиляції, які обслуговують ці приміщення, повинні бути відключені 

відповідно до вимог ПЛАС, за винятком систем подавання повітря у тамбур-

шлюзи приміщень категорій А і Б.  

4.2.41. Транзитні повітроводи, якими подається нагріте в калорифері 

повітря, не повинні мати отворів, окрім повітроводів, які призначені для 

подавання повітря в приміщення.  

4.2.42. Відстань між калориферами і конструкціями з горючих і важко-

горючих матеріалів повинна бути не менше ніж 0,1 м у разі використання 

теплоносія у вигляді води та пари.  
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4.2.43. Напрям обертання робочого колеса вентилятора та електродвигуна 

вказують стрілкою на корпусі вентилятора зі сторони всмоктування та на 

корпусі електродвигуна.  

4.2.44. Скорочені позначення і порядкові номери систем вентиляції 

наносять на корпусах вентиляторів, пускових пристроях, повітроводах і 

опусках у межах обслуговуючих приміщень незмивною яскравою фарбою.  

4.2.45. Забороняється знімати і зафарбовувати заводські таблички на 

вентиляційному устаткуванні та електродвигунах.  

4.2.46. Один раз на рік проводять ревізію автоматичних зворотних 

клапанів з оформленням результатів перевірки відповідно до вимог ГОСТ 

12.4.021-75 із занесенням результатів в паспорт системи вентиляції і журнал 

ремонту систем вентиляції, форма якого наведена у додатку 3.  

4.2.47. Обертові та рухомі частини вентиляційного устаткування, 

приводних механізмів та двигунів повинні бути надійно огороджені відповідно 

до вимог "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные" 

(ГОСТ 12.2.062-81) та ДСТУ ISO 12499:2004.  

4.2.48. Вентиляційне обладнання повинно експлуатуватися у справному 

стані та працювати без невластивого йому шуму і вібрації. Конструкція 

вентиляційного устаткування повинна забезпечувати:  

допустимі рівні шуму відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99;  

шумові характеристики відповідно до вимог ГОСТ 12.1.003-83;  

рівень допустимої вібрації відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039-99 та ГОСТ 

12.1.012:2008.  

4.2.49. Елементи вентиляційного устаткування, які можуть спричинити 

небезпеку аварій і нещасних випадків, повинні мати сигнально-запобіжне 

пофарбування відповідно до вимог "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности" (ГОСТ 12.4.026-76).  

4.2.50. У виробничих приміщеннях, де можливе раптове виділення у 

повітря робочої зони великої кількості шкідливих речовин, повинна бути 

передбачена аварійна система вентиляції відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91.  

4.2.51. Автоматичне вмикання аварійної вентиляції повинно дублюватися 

ручним пуском із приміщення та ззовні приміщення.  

4.2.52. Справність систем аварійної вентиляції перевіряють один раз на 

зміну під час зовнішнього огляду при короткочасному вмиканні її в роботу із 

занесенням результатів перевірки в журнал з експлуатації систем вентиляції.  

4.3. Технічне обслуговування систем вентиляції  

4.3.1. Для забезпечення працездатності вентиляційних систем у процесі 

експлуатації здійснюють їхнє технічне обслуговування. Технічне 

обслуговування пристроїв і устаткування вентиляційних систем проводять 

відповідно до графіків виконання робіт, інструкцій з охорони праці відповідно 

до вимог НПАОП 0.00-4.15-98, нормативної документації на вентиляційне 

устаткування.  

4.3.2. Технічне обслуговування устаткування систем вентиляції проводять 

відповідальні працівники із занесенням результатів в журнал з експлуатації 

систем вентиляції.  
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4.3.3. Огляд і технічне обслуговування резервного устаткування проводять 

безпосередньо перед включенням його в роботу.  

4.4. Технічне обслуговування вентиляторів  

4.4.1. Під час технічного обслуговування вентиляторів перевіряють і 

забезпечують:  

наявність і надійність кріплення огорож;  

надійність кріплення вентилятора до основи і наявність контргайок;  

співвісність патрубків вентилятора і повітроводу;  

плавність і відносну безшумність ходу, правильний напрямок обертання 

робочих коліс, вільне обертання робочих коліс від зусилля рук, відсутність 

биття, зміщення і доторкування робочих коліс до корпуса вентилятора;  

температуру корпуса підшипників (у разі перевищення 

граничнодопустимої температури необхідно зупинити вентилятор, оглянути 

підшипники, очистити їх, перевірити наявність мастила і у разі потреби 

замінити мастило);  

натяг приводних ременів;  

стан захисного покриття, м'яких вставок, віброізоляторів, а також 

справність заземлення.  

4.4.2. У направляючих апаратах, які встановлюють на вентиляційних 

агрегатах, необхідно перевіряти не рідше одного разу на місяць:  

стан болтових з'єднань лопаток, міцність їх кріплення до осей і міцність 

кріплення осей до корпуса;  

кріплення вилкастих важелів;  

паралельність ходу лопаток;  

наявність мастила в черв'ячних парах редукторів привода і підшипникових 

вузлах;  

стан фарбового покриття.  

4.5. Технічне обслуговування калориферних установок  

4.5.1. Очищення зовнішньої поверхні калориферних установок від 

забруднень проводять пневматичним способом, а у разі забруднення, що 

злежалося, з домішкою мастила - гідропневматичним способом. Калорифери 

припливної вентиляції необхідно продувати стисненим повітрям або парою 

періодично, але не рідше одного разу на квартал.  

4.5.2. У водяних калориферах необхідно регулярно оглядати 

повітровипускні пристрої і випускати повітря; після закінчення опалювального 

сезону слід промивати внутрішні смуги 3 - 5 % розчином інгібірованої соляної 

кислоти до повного освітлення розчину або іншим способом за рекомендаціями 

заводу-виробника.  

4.5.3. Калориферні установки необхідно ретельно оглядати і усувати 

виявлену нещільність не рідше одного разу на декаду.  

4.5.4. Необхідно періодично (не рідше одного разу на декаду) перевіряти 

справність контрольно-вимірювальних приладів і конденсатовідводів.  

4.6. Під час технічного обслуговування зрошувальних камер необхідно:  

перевірити справність форсунок і очистити їх у разі засмічення;  

перевірити герметичність з'єднань труб і арматури;  
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очистити внутрішні поверхні камер, пластини краплеуловлювачів, сітки 

водяного фільтра;  

перевірити роботу пристрою, який регулює рівень води у піддоні;  

перевірити щільність закриття дверей.  

4.7. Технічне обслуговування повітроочисних пристроїв  

4.7.1. Під час технічного обслуговування рулонних фільтрів необхідно:  

перевірити стан фільтрувального матеріалу;  

перевірити рівень і ступінь забруднення мастила в редукторі привода і в 

разі потреби поповнити рівень або провести промивку редуктора і заміну 

мастила;  

перевірити і відрегулювати кріплення всіх вузлів і деталей фільтра;  

перевірити і відрегулювати натяг ланцюгів механізму перемотування.  

4.7.2. Під час технічного обслуговування масляних чарункових фільтрів 

необхідно провести заміну масла після того, як опір фільтра збільшиться на 50 

% або коли насиченість масла пилом перевищить 0,15 кг/л, та промити 

фільтрувальні панелі 10 % розчином каустичної соди.  

4.7.3. Під час технічного обслуговування масляних самоочисних фільтрів 

необхідно:  

перевірити щільність прилягання масляних фільтрів до установлених рам і 

цілісність фільтрувального матеріалу;  

перевірити справність механізму руху сітчастих панелей фільтра, провести 

регулювання і змащування вузлів;  

перевірити опір фільтра і провести очищення фільтрувальних елементів.  

4.8. Під час технічного обслуговування повітроводів, запірно-

регулювальних, повітроприймальних і повітророзподільних пристроїв 

необхідно:  

систематично оглядати усі повітроводи, запірно-регулювальні, 

повітроприймальні і повітророзподільні пристрої та усувати виявлені дефекти;  

перевірити відповідність положень аспіраційних пристроїв, які визначені 

під час регулювання та налагодження;  

провести змащування вузлів поворотних клапанів, жалюзійних решіток та 

інших регулювальних пристроїв;  

перевірити щільність закриття експлуатаційних отворів на повітроводах;  

стежити за чистотою сіток повітроприймальних і повітророзподільних 

пристроїв і очищати їх у міру забруднення, але не рідше одного разу на 

квартал;  

перевірити стан антикорозійного покриття повітроводів із вуглецевої сталі;  

перевірити кріплення з'єднувальних фланців повітроводів.  

4.9. Технічне обслуговування неметалевих повітроводів  

4.9.1. Не допускається експлуатація неметалевих повітроводів при появі 

тріщин або вм'ятин на корпусі.  

4.9.2. Неметалеві повітроводи не повинні мати гострих кромок, елементів, 

що виступають, котрі можуть спричинити травмування.  

4.9.3. Повітроводи систем вентиляції, місця з'єднання дільниць одна з 

одною та з вентиляторами повинні бути герметичними.  
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4.10. Під час технічного обслуговування місцевих відсмоктувачів і 

аспіраційних укриттів необхідно:  

перевірити комплектність і правильність їх установлення;  

перевірити кріплення місцевих укриттів і герметичність (візуально) їх 

з'єднання з повітроводами;  

перевірити швидкість всмоктування повітря на його відповідність 

проектним даним або встановленим після регулювання у разі неефективної 

роботи місцевих відсмоктувачів або аспіраційних укриттів.  

4.11. Технічне обслуговування допоміжного обладнання систем вентиляції  

4.11.1. Під час технічного обслуговування повітряних утеплених клапанів 

необхідно:  

перевірити стан заземлення клапанів перед їх відкриттям;  

включати на короткий час нагрівачі для розігрівання стулок у зимовий і 

перехідний періоди року;  

регулювати положення стулок не рідше двох разів на рік, забезпечити їх 

герметичність у закритому положенні, змазати поверхні, що труться, 

консистентним мастилом;  

очищати поверхні клапанів від бруду, пилу, фарбувати їх за потреби.  

4.11.2. Під час технічного обслуговування глушників шуму необхідно:  

перевірити стан камер, змонтованих у будівельних конструкціях, і 

щільність прикриття люків та дверей;  

перевірити стан кріплення пластин між собою і обтічників до пластин, 

цілісність покриття звукопоглинальним матеріалом перфорованого листа, 

склотканини, гумових прокладок тощо;  

перевірити стан шумопоглиначів і герметичність їхнього приєднання;  

перевірити стан звукопоглинального матеріалу і у разі необхідності 

заповнити порожнечі, що утворилися, додатковою кількістю матеріалу.  

4.12. Під час технічного обслуговування аераційних пристроїв необхідно:  

перевірити відповідність положень стулок аераційних пристроїв вимогам 

сезонного регулювання;  

перевірити роботу механізмів управління аераційними пристроями і 

усунути виявлені несправності;  

перевірити герметичність з'єднання вентиляційних каналів і шахт та 

наявність тяги в них;  

перевірити справність фрамуг і віконних рам;  

провести очищення від снігу аераційних пристроїв, розташованих ззовні 

будівлі.  

4.13. Технічне обслуговування електроустаткування, засобів 

автоматичного регулювання і контролю систем вентиляції здійснюється 

відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України 

від 25.07.2006 N 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 

за N 1143/13017.  

4.14. Технічне обслуговування вогнеперепинувальних пристроїв  

4.14.1. Для забезпечення безпечної роботи не допускається:  
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виконувати роботи з усунення дефектів за наявності тиску робочого 

середовища в обладнанні;  

застосовувати вогнеперепинувальний пристрій для параметрів, які вищі, 

ніж зазначені в паспорті;  

знімати вогнеперепинувальний пристрій з обладнання за наявності в ньому 

робочого середовища;  

вводити в експлуатацію без перевірки технічного стану після локалізації 

полум'я;  

експлуатувати вогнеперепинувальний пристрій при появі тріщин або 

вм'ятин на корпусі чи полум'ягасному елементі.  

4.14.2. Вогнеперепинувальний пристрій та його окремі вузли не повинні 

мати гострих кромок, елементів, що виступають, котрі можуть спричинити 

травмування та іскроутворення.  

4.15. Пуск і зупинка систем вентиляції  

4.15.1. У виробничих приміщеннях, в яких виділяються шкідливі речовини 

I і II класів небезпеки відповідно до вимог "ССБТ. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности" (ГОСТ 12.1.007-76), 

системи вентиляції включаються за 10 - 25 хвилин до початку роботи. Спочатку 

включаються витяжні системи, а потім припливні.  

4.15.2. Зупинка систем вентиляції проводиться після закінчення роботи. 

Спочатку відключаються припливні системи, потім витяжні.  

4.15.3. Послідовність включення припливних систем вентиляції:  

перевірити стан фільтрувального матеріалу і включити фільтр;  

перевірити положення обвідного клапана біля калорифера (обвідний 

клапан у теплий період року повинен бути повністю відкритий, а в холодний і 

перехідний періоди знаходитися в положенні, визначеному під час регулювання 

системи);  

включити зрошувальну камеру;  

відкрити утеплений клапан на повітроприймальному отворі;  

перевірити (візуально) стан вентилятора і включити його;  

через 15 - 20 хвилин після початку роботи системи вентиляції перевірити 

показання термометрів і манометрів, встановлених на трубопроводах 

теплоносія калорифера;  

перевірити температуру і відносну вологість повітря, яке надходить у 

приміщення, та у разі відхилення від параметрів, які зазначені в проектній 

документації на дане приміщення, відрегулювати систему.  

4.15.4. Послідовність виключення припливних систем вентиляції:  

виключити вентилятор;  

закрити утеплений клапан на повітроприймальному отворі (у перехідний і 

холодний періоди року);  

виключити зрошувальну камеру;  

виключити фільтр.  

4.15.5. Послідовність включення витяжних систем вентиляції:  

перевірити щільність закриття дверей і люків камер, повітроводів і 

пилоуловлювачів;  
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перевірити стан шламової системи мокрих пилоуловлювачів, відкрити 

вентилі на водопроводі;  

перевірити справність дії затвора циклонів, струшувальних та 

пиловідвідних механізмів рукавних фільтрів;  

перевірити положення дроселювальних пристроїв на магістральному 

повітроводі, в місцевих відсмоктувачах і відгалуженнях вентиляційної мережі 

(положення повинно відповідати установленому після регулювання системи);  

включити вентилятор і переконатися в його нормальній роботі.  

4.15.6. Послідовність виключення витяжних систем вентиляції:  

виключити вентилятор;  

закрити вентиль на водопроводі, що подає воду в систему мокрих 

пилоуловлювачів.  

4.16. Пуск і виключення калориферних установок і зрошувальних систем  

4.16.1. Послідовність включення калориферних установок, що працюють 

на воді:  

закрити пристрій для спуску в нижчих точках трубопроводу калориферної 

установки;  

відкрити запірну і регулювальну арматуру на зворотному трубопроводі;  

перевірити, чи відкриті повітровипускні пристрої у верхніх точках обв'язки 

калориферів, і закрити їх після появи струменя води;  

відкрити запірну арматуру на живильному трубопроводі;  

перевірити, чи немає підтікання в калорифері, трубопроводі і арматурі (за 

наявності усунути їх);  

включити вентилятор після досягнення температури теплоносія, яка 

необхідна за графіком регулювання теплопостачання.  

4.16.2. Послідовність виключення калориферних установок, що працюють 

на воді:  

закрити запірну арматуру на живильному трубопроводі;  

закрити запірну арматуру на зворотному трубопроводі;  

відкрити повітровипускні пристрої і пристрої для спуску води в нижчих 

точках обв'язки калорифера (у разі відключення на тривалий період).  

4.16.3. Послідовність включення калориферних установок, що працюють 

на парі під тиском до 0,03 МПа:  

відкрити повітряний кран;  

відкрити запірну арматуру на конденсаційних лініях;  

відкрити (поступово) вентилі на паропроводі;  

закрити повітряний кран після випуску повітря і появи пари.  

4.16.4. Послідовність виключення калориферних установок, що працюють 

на парі під тиском до 0,03 МПа:  

закрити запірну арматуру на паропроводі;  

закрити запірну арматуру на конденсатовідводі;  

відкрити повітряний кран;  

вивернути пробку з нижньої частини водяного затвору і спустити 

конденсат (у разі виключення на тривалий період);  

загвинтити пробку.  
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4.16.5. Послідовність включення калориферних установок, що працюють 

на парі під тиском понад 0,03 МПа:  

закрити основну лінію конденсатовідводу і відкрити обвідну лінію;  

відкрити контрольний вентиль після конденсатовідводу;  

відкрити повністю вентиль на загальному паропроводі калорифера;  

закрити контрольний вентиль після випуску повітря і появи пари;  

закрити обвідну лінію на конденсатовідводі і відкрити його основний 

прохід.  

4.16.6. Послідовність виключення калориферних установок, що працюють 

на парі під тиском понад 0,03 МПа:  

закрити запірну арматуру на живильному паропроводі;  

відкрити обвідну лінію конденсатовідводу;  

закрити основний прохід конденсатовідводу;  

вивернути пробку в нижній частині конденсатовідводу для спуску 

конденсату (у разі відключення на тривалий період).  

4.16.7. Послідовність включення зрошувальних камер:  

закрити засувку для спуску води з піддона;  

відкрити вентиль на лінії, що подає воду, і заповнити піддон водою;  

включити насос, що подає воду у зрошувальну камеру;  

відрегулювати засувкою тиск води перед форсунками;  

перевірити роботу форсунок;  

у разі засмічення очистити форсунки.  

4.16.8. Послідовність виключення зрошувальних камер:  

вимкнути насос;  

закрити вентиль на лінії, що подає воду у піддон;  

відкрити засувку для випуску води з піддона.  

 

Лекція 8. 

Гігієна праці і виробнича санітарія працівників з ЕОМ. Шкідливі 

фактори, що впивають на працівників з ЕОМ. 

Підвищена зорова напруга 

Підвищене навантаження на зір сприяє виникненню короткозорості, 

призводить до перевтоми очей, до мігрені і головного болю, підвищує 

дратівливість, нервову напругу, може викликати стрес. 

Користувач ВДТ стомлюється із-за постійного блимання, нестійкості і 

нечіткості зображення на екрані, із-за необхідності частої переналаштування 

очей до освітленості дисплея і до загальної освітленості приміщення. 

Несприятливо впливають на зір різна відстань об'єктів розпізнавання, 

недостатня контрастність зображення, погана якість вихідного документа, 

використовуваного при роботі в режимі введення даних. Зорова напруга 

посилюється нерівномірністю освітлення робочої поверхні і її оточення, 

появою яскравих плям за рахунок віддзеркалення світлового потоку на 

клавіатурі і екрані. 
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Таким чином, можна констатувати, що технічні характеристики дисплеїв: 

роздільна здатність, яскравість, контрастність, частота блимання - сильно 

впливають на зорову роботу і можуть украй негативно позначитися на зорі, 

якщо їх не враховувати при виборі пристрою або при його установці. Особливо 

сильний візуальний дискомфорт і подальше порушення зору виникають при 

користуванні вітчизняними відеотерміналами, які у багатьох випадках не 

володіють хорошою графікою шрифтів, мають недостатню яскравість 

зображення, характеризуються помітним на око блиманням і тремтінням, 

растровим спотворенням і т. п. 

В комплексі причин, що негативно впливають на зір оператора 

обчислювальної техніки, в першу чергу слід виділити недостатню 

контрастність зображення на екрані, пов'язану з просторовою і тимчасовою 

нестабільністю, зайву яскравість монітора, а також відблиски і відбите світло на 

поверхні дисплея. Крім того, зір сильно страждає від частого перенесення 

погляду з яскраво освітленого екрану на менш освітлену клавіатуру і 

документацію, що разом з іншими причинами приводить зрештою до 

стомлюваності очей - астенопії. 

Провідним чинником виникнення дисплейної астенопії є особливості 

екранного зображення, зокрема, його відмінність від паперового тексту. 

Зображення на екрані електронно-променевої трубки відрізняється від 

зображення на папері рядом специфічних ознак: воно світиться, не безперервне, 

а складається з дискретних крапок - пікселів, воно мерехтливе, оскільки ці 

крапки з певною частотою спалахують і гаснуть. 

Важливим чинником, що визначає міру зорового стомлення, є також 

освітлення робочих місць і приміщень, де розташовані комп'ютери. 

Характеристики світлового клімату при роботі з ВДТ часто мають загальні 

недоліки: наявність у полі зору численних джерел прямого і відбитого блиску 

(від екрану і клавіатури, від вікон і світильників), нерівномірний розподіл 

яскравості, низькі рівні освітленості і ін. Це залежить, головним чином, від 

безграмотного розміщення устаткування відносно джерел світла в приміщенні і 

від відсутності елементарних умов для захисту органу зору від чинників, що 

призводять до втоми очей оператора на робочому місці. В термін "астенопія" 

фахівці вкладають прояв зорових симптомів (туман перед очима, неясні 

контури предметів, зміна їх кольору і ін.) і очних симптомів (відчуття втоми 

очей, підвищення їх температури, дискомфорт, болі в очах і ін.). За цим 

поняттям стоять ознаки порушення функцій всіх ланок зорового аналізатора, 

включаючи як перенапруження м'язового апарату ока (відповідального за 

акомодацію і конвергенцію), так і зміну біохімічних реакцій в елементах 

сітчатки, що забезпечують оптимальне функціонування органу зору (світлову 

чутливість, розрізнення кольору і ін.). 

Дослідження підтверджують погіршення основних функцій зору 

(підвищення порогів колірного зору на 19-25 %, зміна, показників видимості на 

12-33 % і ін.), а також істотне зниження працездатності і погіршення уваги. 

Дослідження, проведені за допомогою спеціальної апаратури, відзначають, що 

в операторів знижуються стійкість ясного бачення, електрична чутливість і 

лабільність (рухливість) зорового аналізатора, гострота зору і об'єм акомодації, 
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а також порушується м'язовий баланс очей. Це веде до того, що близько 80 % 

що працюють з ВДТ страждають погіршенням зору, що наводить до 

необхідності користуватися окулярами. 

В нашій країні в окремих регіонах кількість короткозорих серед тих, що 

закінчують середню школу наближається до 30 % (а у ряді класів до 40-50 %). З 

активним впровадженням комп'ютерної техніки при поганій профілактиці 

епідеміологічна ситуація, що склалася, по короткозорості ще більше 

загостриться, якщо не прийняти своєчасних заходів. 

Лікарське обстеження, виконане в 1993-1994 роках, показало, що у віці 10-

14 років носять окуляри до 20 % дітей, а до 15-19 років їх кількість досягає вже 

40 %. 

У тих, що працюють з обчислювальною технікою захворювання 

конъюктивитом і блефаритом зустрічаються в два рази частіше, ніж у людей, не 

пов'язаних з такою роботою.  

Ще однією особливістю зорової роботи на ПЕВМ є те, що спектр 

поглинання світла очима не збігається із спектром випромінювання від 

дисплея. 

Численними дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених було 

встановлено, що не лише надлишкове ультрафіолетове випромінювання, але і 

надлишкова величина синьо-фіолетового світла здатні викликати помутніння 

оптичних середовищ очей. Це ще більше погіршує з часом чіткість різних 

зображень на сітчатці. 

Слід мати на увазі, що в зоровому процесі беруть участь не лише очі, але і 

мозок. Периферичний парний орган зору (око) - це оптичний прилад, що 

"видає" на сітчатку сильно спотворене зображення предметів. Після цього 

зображення, зняте з сітчатки, проходить складну "математичну" обробку в 

нашому мозку. Зображення перевертається на 180 градусів, в нім усуваються 

всі геометричні спотворення. Чим чіткішим буде первинне зображення на 

сітчатці, тим легше мозку потім його обробляти. Найбільше перевантаження 

мозку спостерігається при роботі з неякісними моніторами, що мають зерно 

(піксель) більше 0,3 мм. 

Таким чином, одним з важливих заходів профілактики погіршення зору має 

бути захист від надлишкових потоків синьо-фіолетового світла у поєднанні з 

підвищенням чіткості зображення на сітчатці очей. 

На думку вітчизняних біоенергетиків, якщо під час роботи на ПЕВМ 

найбільш навантаженим виявляється орган зору, то захист від надмірного 

навантаження, корекція і лікування цього органу здійснюватимуться за рахунок 

припливу енергії з інших органів, а це неминуче викличе зростання 

навантаження на серце, нирки, головний мозок, нервову систему, шлунково-

кишковий тракт. 

Такий взаємозв'язок біоенергетичних процесів в органах людини дозволяє 

пояснити одну з причин підвищеної нервової напруги і головних болів при 

тривалій роботі з комп'ютером, які зростають залежно від часу. 
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Нервова напруга 

 

Разом із скаргами на зір, на болі в різних частинах тіла в 57,7 % обстежених 

операторів були відмічені скарги загальноневротичного характеру: підвищена 

загальна стомлюваність, головні болі, тягар в голові, поганий сон, зниження 

бадьорості, працездатності і ін. У значної кількості тих, що працюють з ЕОМ 

(40,3 %) виявилися стійкі нервово-психічні порушення у вигляді підвищеної 

дратівливості, відчуттів занепокоєння і депресивних станів. 

Дослідження впливу умов праці на операторів автоматизованих виробництв, що 

працюють з ВТ, не дивлячись на оптимістичну оцінку умов праці, показали 

наявність хвилювання в процесі праці - в 85 %, стомлюваність монотонною 

обстановкою - в 60 %, зниження працездатності до кінця зміни - в 63 %. Після 

роботи в операторів відзначалася дратівливість - в 70 %, важке стомлення - в 68 

%, поверхневий сон - в 35 %, заспокійливі засоби приймали 30 %. 

          Представляють інтерес дослідження психофізіологічного стану 

операторів введення даних, що виконували двогодинну монотонну роботу за 

сприятливих умов праці (оптимальний мікроклімат, оптимальні рівні штучного 

освітлення, яскравості і контрастності зображення на екрані, раціональна 

організація робочого місця). При цьому було виявлено, що в 80 % 

випробовуваних (з 12 обстежених) працездатність і мозкова активність (за 

показниками електроенцефалограми) знижуються через 45-60 хвилин 

безперервної роботи, потім вони підвищуються, досягаючи до кінця другої 

години роботи майже вихідного рівня. Виявлене підвищення мозкової 

активності розглядається як ефект самозбудження - компенсуючий ефект 

головного мозку при виконанні монотонних розумових операцій. Разом з цим у 

випробовуваних після двох годин роботи значно погіршувалася реакція і 

збільшувалася кількість помилок при виконанні тестового завдання на стійкість 

концентрації уваги і знизилася частота сердечних скорочень, в 72 % 

випробовуваних порушився м'язовий баланс очей. 

Необхідність активної уваги в процесі роботи, висока відповідальність за її 

результати, особливо при управлінні складними технічними системами, при 

вирішенні серйозних наукових завдань або виконанні фінансових операцій, 

викликають в операторів ЕОМ реакцію у вигляді психічної напруги, що 

іменується стресом. 

Психічна напруга - це фізіологічна реакція організму, мобілізуюча його 

ресурси на виконання поставленого завдання. Вона стимулює фізичні і психічні 

процеси організму, підвищує його адаптаційні можливості. В стані психічної 

напруги в оператора відзначаються підвищення працездатності, загальна 

зібраність, чіткіші дії, прискорюється рухова реакція. Проте механізм емоційної 

стимуляції має фізіологічну межу, за якою настає негативний ефект. Такі 

позамежні форми напруги ведуть до зривів, супроводжуються стомленням і 

навіть перевтомою людини. 

Користувачі ВДТ схильні до стресів в значно більшій міри, ніж фахівці 

інших професій, включаючи і авіадиспетчерів. Стреси є причиною 

запаморочень, нудоти, депресій, стенокардії, зниження працездатності, легкої 
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збудливості, неможливості довго концентрувати увагу, хронічних головних 

болів, порушень сну, відсутності апетиту. 

З’явився новий, абсолютно несподіваний вигляд потенційної дії дисплеїв на 

психіку користувача. Один з них пов'язаний з тим, що людське око сприймає 

інформацію із швидкістю 24 кадру в секунду. На цьому явищі, до речі, 

засновано кіно - в секунду кінопроектор прокручує рівно 24 картинки, чим і 

досягається ефект руху. У 60-70-х роках спочатку психологами, а потім 

рекламними діячами став використовуватися 25-й кадр. Людське око його не 

помічає, але інформація, записана на ньому, все-таки поступає в мозок і надає 

певну дію, зокрема, виникає бажання купити якийсь товар або реалізувати 

якусь ідею. На Заході це було визнано замахом на свободу волі, і тактика 

рекламного зомбування за допомогою кіно була засуджена. 

Однак ця технологія продовжувала удосконалюватися, але вже із 

застосуванням комп'ютера, наприклад, з метою передачі оператором секретних 

файлів компанії певному електронному адресатові. Причому сучасні монітори 

здатні міняти картинку не 24 рази в секунду, а частіше. Значить, мерехтіння 

зомбуючого кадру виловити ще важче. А попасти в комп'ютер потрібна 

команда може разом з програмою із закладеним в неї вірусом. 

Ефект дії певних програм добре ілюструє скандал в Японії під час показу в 

1998 році дитячого мультфільму. Чергування яскравих червоних спалахів на 

екрані приводило до того, що діти втрачали апетит, ставали дратівливими, а 

деякі навіть потрапляли до лікарні з діагнозом "нервове виснаження". Цей 

мультфільм був зроблений на комп'ютері. 

Перші програми, що "зачаровують", на комп'ютерах з'явилися лише в кінці 

80-х років з поширенням перших кольорових моніторів. Програма Dazzle 

створювала красиву заставку, відповідно до якої по екрану бігали кольорові 

смуги, складаючись в хитромудрі узори, що ніколи не повторюються. Надалі 

фахівці з психофізичної дії цю програму модернізували, упорядкувавши зміну 

картинок, підібравши для них потрібну колірну гамму і особливу музику. І 

програма стала гіпнотизувати глядача, вводити його в транс. Результати такої 

дії пояснюються поєднанням видео- і аудіоефектів, що викликають резонанс на 

альфа-частоті мозку.  

 

Кістково-м'язова напруга 

Виконання багатьох операцій вимушує оператора (у меншій мірі програмістів і 

налагоджують) перебувати в позах, що вимагають тривалої статичної напруги 

м'язів спини шиї, рук, ніг, що наводить до їх стомлення і появи специфічних 

скарг. Так, в 52,9 % обстежених операторів наголошується відчуття 

хворобливості, задерев'янілості і оніміння м'язів шиї і плечового поясу, в 42,9 % 

до кінця робочого дня виникають болі в хребті, в 15,2 % - хворобливість і 

задерев'янілість м'язів рук і ніг. Хворобливі відчуття в різних групах м'язів 

пов'язані з тим, що вони, постійно знаходячись в стані скорочення, не 

розслабляються, унаслідок чого в них погіршується кровообіг. Живильні 

речовини, що переносяться кров'ю, поступають в м'язи недостатньо швидко, з 

іншого боку, в м'язових тканинах накопичуються продукти розпаду, що 

зрештою наводить до хворобливості. 
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Причиною хвороб пальців і зап’ястків рук є специфіка роботи на клавіатурі: 

користувачі з високою швидкістю повторюють одні і ті ж рухи. Оскільки кожне 

натиснення на клавішу зв'язане із скороченням м'язів, сухожилля безперервно 

ковзають уздовж кісток і стикаються з тканинами, в результаті розвиваються 

запальні процеси. Подібні хвороби розвиваються також в плечовому суглобі і в 

руці, коли доводиться довго маніпулювати "мишею". 

Дослідження стану здоров'я декількох тисяч членів союзу працівників зв'язку 

США дозволило встановити, що близько 20 % з них страждають хронічними 

професійними захворюваннями рук. Ці хвороби, обумовлені травмою із-за 

навантажень, що повторюються, стають провідним виглядом професійних 

захворювань операторів ПЕВМ. 

Набор хвороб, пов'язаних з тривалим перебуванням в статичній позі і з 

використанням клавіатури, часто називають синдромом тривалих статичних 

навантажень. У США доля цих захворювань в 1992 році склала 52 %, тоді як в 

1981 і в 1984 роках - 18 і 28 %, відповідно. Цікаво, що темпи зростання 

захворювань цього вигляду відповідають темпам зростання комп'ютеризації 

установ США [2]. 

Причинами захворювань, що виникають при тривалому сидячому положенні 

що працює з ВДТ, багато дослідників вважають невідповідність параметрів 

меблів антропометричним характеристикам людини. Маються на увазі 

нераціональна висота робочої поверхні столу і сидіння, відсутність опорної 

спинки і підлокітників, незручний кут нахилу голови, незручні кути згинання в 

ліктьовому і плечовому суглобах, невдале розміщення документів, дисплея і 

клавіатури, неправильний кут нахилу екрану, відсутність простору і підставки 

для ніг і т. п. 

зазначені ергономічні незручності викликають необхідність вимушеної робочої 

пози і можуть привести до порушень в кістково-м'язовій і периферійній 

нервовій системах. Тривалий дискомфорт в умовах недостатньої фізичної 

активності і рухливості сприяє передчасному розвитку загального стомлення, 

зниженню працездатності, виникненню болів в областях шиї, спини, попереки, 

а при систематичній безперервній роботі наводить до захворювань опорно-

рухового апарату і периферичної нервової системи: невритам, радикулітам, 

остеопатії і др. 

Деякі захворювання, пов'язані із статичними навантаженнями, є наслідком 

невдалої конструкції клавіатури. Зусилля, необхідні для того, щоб руки при 

друці розташовувалися паралельно клавіатурі, викликають постійні 

перевантаження м'язів і сухожиль.  

 

Електромагнітні поля і наслідки їх дії 

Особлива увага при аналізі безпеки в процесі роботи на комп'ютері слід 

приділяти потенційній дії електромагнітних полів (ЕПМ), що виникають у 

відеодисплейних терміналах під час експлуатації, оскільки вони можуть бути 

причиною виникнення шкірних висипів, помутніння кришталика ока, патології 

вагітності і інших серйозних порушень здоров'я. 

Відеотермінали є джерелом широкого спектру електромагнітних 

випромінювань: рентгенівського, ультрафіолетового (УФ), видимого спектру, 
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інфрачервоного (ГИК), радіочастот, дуже низьких частот, включаючи 

промислову. Крім того, вони створюють аероіонні потоки і електростатичне 

поле. 

Джерелами ЕМП є силові трансформатори (50 Гц), система горизонтального 

відхилення променя електроннопроменевої трубки (ЕЛТ) дисплея, що працює 

на частотах 15- 53 кГц, блок модуляції, екран монітора (ГИК і УФ 

випромінювання), високовольтні кенотрони і кінескопи (рентгенівське 

випромінювання). 

У реальних умовах рівні УФ випромінювання багато нижче за допустимий 

рівень, оскільки стекло, використовуване для трубок звичайних екранів 

дисплеїв, практично не пропускає випромінювання і є достатнім захистом від 

шкідливого впливу ультрафіолету. 

Найбільш сильна дія ЕМП виявляється на відстані до 30 см від екрану. Але 

шкідливе випромінювання не меншої інтенсивності, чим від екрану, мають 

бокові і задня поверхня ВДТ (джерело - рядковий трансформатор). Цю 

обставину необхідно враховувати при організації робочих місць в дисплейних 

класах і в інших приміщеннях, де розміщується не один комп'ютер. Як 

встановлено, дія ЕМП сприяє розвитку катаракти і глаукоми, небажаних явищ в 

період вагітності, руйнуванню зубних пломб на основі амальгами з виділенням 

ртуті в порожнину рота і ін. [13]. 

В теперішній час найбільшу увагу дослідників привертають біологічні ефекти 

низькочастотних ЕМП, які до недавнього часу вважалися абсолютно 

нешкідливими. На відміну від іонізуючих випромінювань, зокрема 

рентгенівських променів, діапазон частот низькочастотних ЕМП майже на 20 

порядків менше.  

Серйозна небезпека виходить в першу чергу від низькочастотних магнітних 

полів, перш за все промислової частоти. Це підтверджується рядом досліджень, 

які свідчать, що магнітні поля з частотою 50 Гц навіть з інтенсивністю всього 

0,2- 0,3 А/м, яка спостерігається поблизу комп'ютера в радіусі 30- 50 см, 

можуть з'явитися причиною виникнення злоякісних захворювань, зокрема крові 

і мозку. В оператора ЕОМ пухлина мозку спостерігається частішим, ніж в осіб 

інших професій. 

Експерти вважають, що електростатичне поле також надає негативну дію на 

користувачів, зокрема, викликає помутніння кришталика, збільшує частоту 

захворювань глаукомою, а низьковольтні розряди здатні змінювати і 

переривати клітинне ділення. 

Дійсно, електронно-променева трубка дисплея, що є електронною "гарматою", 

сприяє накопиченню позитивно заряджених часток на зовнішній стороні 

екрану. Людина відчуває себе нормально, якщо число негативних іонів в 

повітрі декілька перевищує число позитивних. Проте перед екраном монітора 

утворюється надлишок позитивних іонів. Мікрочастки (пил, дим тютюну і т. 

д.), що є в повітрі, розганяються потоком цих іонів і осідають на обличчі і очах 

користувача, що сидить перед монітором. В результаті такого "бомбардування" 

в оператора можуть виникнути: головний біль, безсоння, втома очей, 

підвищується вірогідність дерматитів особи, наголошуються алергічні і 

астматичні прояви. 
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Крім того, знаходження в позбавленій негативних іонів атмосфері діє 

пригноблюючий на нервову систему, сприяє розвитку депресії і стресового 

стану операторів. Довготривале перебування в такій атмосфері в результаті 

впливу на метаболізм наводить до змін біохімічній реакції крові на клітинному 

рівні. Це може стати одній з причин лейкемії, вірогідність якої в тих, що 

працюють в таких умовах вище. 

 

 

Шум, виділення шкідливих речовин, тепловиділення, небезпека поразки 

електричним струмом, ризик спалахів 

Окрім перерахованих вище шкідливих чинників, пов'язаних перш за все з 

візуальними і емісійними параметрами комп'ютерів і з особливостями роботи з 

ПК, на користувача можуть робити несприятливий вплив також шум від роботи 

самої ЕОМ і устаткування в приміщенні, тепловиділення і виділення шкідливих 

речовин в повітря робочої зони при експлуатації ЕОМ. Крім того, завжди є 

потенційна небезпека поразки електричним струмом при користуванні 

пристроєм, що живиться електричною енергією, якщо не дотримуються 

неухильно правила техніки безпеки. При неправильній експлуатації і 

підключенні декількох електроприладів до джерела живлення існує небезпека 

спалаху унаслідок перевантаження. 

Акустичний шум в приміщенні, де розташовується ЕОМ, виникає при роботі 

принтерів, розмножувальної техніки, а також при роботі вентиляторів систем 

охолоджування і трансформаторів самих комп'ютерів. Причому високочастотні 

трансформатори ПК можуть генерувати і ультразвукові коливання. Рівень 

шуму в таких приміщеннях може досягати 80 дБА, що істотно вище за 

нормативні значення. Шум, як відомо, негативно впливає на нервову і серцево-

судинну системи, а також на органи травлення. 

Повітря робочої зони при використанні обчислювальної техніки може 

забруднюватися деякими шкідливими продуктами виділення пластичних мас, з 

яких виготовлені корпус комп'ютера і ряд його деталей.  

       Оскільки відеотермінали є джерелом тепловиділення, при неправильному 

тепловому режимі приміщення це може привести до підвищення температури і 

до зменшення вологості повітря на робочих місцях, що може викликати 

дискомфорт, понизити працездатність, підвищити стомлюваність, сприяти 

появі свербіння і роздратування шкіри. 

Крім того, для забезпечення безпечних умов праці слід врахувати, що 

ПЕВМ, периферійні пристрої і інші види устаткування, використовувані в зоні 

роботи користувача, вимагають, як правило, живлення від мережі 220 В 50 

Гц. В процесі експлуатації можливі пошкодження захисних оболонок, ізоляції 

струмопровідних частин пристроїв і шнурів живлення. Це створює потенційну 

небезпеку дотику користувача або безпосередньо до струмопровідних частин, 

або до металевих неструмопровідних частин, що виявилися під напругою. 

 

Про шкоду копіювальної техніки і принтерів для здоров'я працюючих 

1. Чинники, що впливають на здоров'ї людини при роботі з копіювальною 

технікою. 
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Природно, що при роботі будь-якого, у тому числі і копіювального 

устаткування, виникає ряд чинників, здатних вплинути на організм людини. 

С нашої точки зору більш всього неприємності походять від нагріву апарату. 

Середній апарат виділяє під час роботи приблизно 1 кВт тепла, яке 

вентиляторами машини виганяється назовні. Пахне нагрітий механізм, 

пластмаса. Папір, на який копіюють, сильно нагрівається, з неї випаровуються 

різні смоли, просочення. Сидіти поряд з копіювальним апаратом неприємно. 

Менше всього нагріваються персональні копіювальні апарати і принтери, їх 

вплив на довкілля практично непомітно.  

Найбільш активний озон – газ, що утворюється при іонізації повітря 

усередині апарату в процесі заряду фотобарабана, перенесення зображення на 

папір і тому подібне, при цьому разом з озоном виділяється оксид азоту. У 

невеликих дозах озон корисний для здоров'я, але є сильним окислювачем. У 

невеликому приміщенні за відсутності вентиляції і при виконанні великого 

об'єму робіт концентрація озону і оксиду азоту в повітрі може стати надмірною. 

Для нейтралізації цих газів в апаратах є озонові фільтри. Ці фільтри потрібно 

вчасно міняти. 

При закріпленні тонера виділяється незначна кількість окислу вуглецю 

(чадний газ). 

У деяких апаратах використовується силіконове масло. Ця речовина 

шкідива для організму, але масло знаходиться усередині машини і назовні не 

потрапляє. 

Тонер не токсичний. Головним чином він складається з вуглецю з 

додаванням полімерів, неорганічних речовин і, в деяких випадках, оксиду 

заліза. Головний його недолік – це дуже дрібнодисперсний і леткий порошок, 

по ―біологічних‖ властивостях понад усе схожий на вугільний пил. Якщо його 

не розсипати і не вдихати, жодної шкоди він не принесе. 

Лазерне випромінювання, про яке попереджають численні джерела, може 

викликати незначне подразнення очей або тимчасове пошкодження окремих 

ділянок сітчатки.  

Набагато небезпечніше дуже яскраве світло від лампи експонування. Тут 

все зрозуміло: не дивіться на включену лампу і не працюйте з відкритою 

кришкою скла експонування. 

 

Лекція 9. 

Пожежна безпека на об’єктах хімічної промисловості 

Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів 

 

Пожежна безпека (див. рис. 3) забезпечується системами попередження                          

пожежі, протипожежного захисту та організаційно-технічними заходами. 

Для розробки комплексу конкретних технічних і організаційних рішень та 

заходів, які здатні забезпечити необхідну ступінь безпеки, необхідно 

попередньо визначити рівень пожежної небезпеки об’єкту. 

Законодавча та нормативна база ПБ є нормативною і методичною 

основою для аналізу стану пожежної небезпеки і формування системи 

забезпечення ПБ об’єкту. 
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Аналізуючи за допомогою показників вибухопожежонебезпеки речовини 

і матеріали, що використовуються, обертаються і зберігаються на об’єкті з 

урахуванням їх фактичної кількості і особливості  виробництва, оцінюються 

вибухопожежонебезпечність об’єкту, яка являє собою прогноз виникнення 

пожежі і його наслідків, тобто від чого, що і як може зайнятися і до чого це 

може призвести. Таким чином, методика аналізу вибухопожежонебезпеки 

зводиться до виявлення і оцінки умов формування горючого середовища, 

потенційних і фактичних джерел запалювання, умов виникнення контакту 

горючого середовища з джерелом запалювання, умов і причин розповсюдження 

вогню у випадку виникнення пожежі, масштабу можливої пожежі , наявності 

загрози життю людей, навколишньому середовищу, матеріальним цінностям. 

Необхідність об’єктивної оцінки вибухопожежонебезпеки потребує 

чітких критеріїв. Існують два підходи до питань нормування і визначення 

пожежної небезпеки: Верогіднисний і детермінований. 

Верогіднисний підхід базується на концепції ризику, що допускається, 

вірогідність якого не повинна перевищувати згідно з ГОСТ 12.1.004-91 10-6 

впливу небезпечних факторів пожежі на одну людину в рік. Цей показник 

закладено в концепцію формування пожежної безпеки. 

5. Система попередження 

пожежі 

7. Система організаційно-

технічних заходів 

6. Система проти-

пожежного захисту 

1. Законодавча і нормативно-правова 

база з пожежної безпеки 

2. Пожежонебезпечні властивості 

матеріалів і речовин, їх кількість, 
особливості виробництва 

3. Категорії приміщень та будівель за 

вибухопожежної і пожежної небезпеки 

(А,Б,В,Г,Д) згідно ОНТП 24-86 

4. Класи пожеженебеспечних та 

вибухонебезпечних (0,1,2) зон за ПБЕ 

5.2. Попередження утво-

рення або внесення в 

горюче середовище 

джерел запалювання 

5.1. Попередження 

утворення горючого 

середовища 

повсюдження пожежі 

6.2. Виявлення 

пожежі 

6.3. Гасіння пожежі 

6.4. Захист  людей і 

матеріальних цінностей 

7.1. Служба пожежної 

безпеки 

7.2. Навчання з 

питань пожежної 

безпеки 

7.3. Нагляд і контроль 

за додержанням законо-

давства та норм з 

пожежної безпеки 

Пожежна безпека об‘єкту 
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Рис. 3. Схема забезпечення П Б об’єкта 

 

Детермінований підхід базується на розподілі об’єктів по ступеню 

небезпеки, що визначається параметром, який характеризує наслідки пожежі, 

на категорії і класи з конкретним визначенням кількісних меж розмежування 

 

Система попередження вибухів і пожеж. 

 

Вихідні положення системи попередження пожежі (вибухів): 

 пожежа (вибух) можливі при наявності 3-х чинників: горючої речовини, 

окислювача і джерела запалювання; 

 при відсутності будь-якого зі згаданих чинників, або обмеженні його 

визначаючого параметра безпечною величиною, пожежа неможлива. 

Горюча речовина і окислювач за певних умов утворюють горюче 

(вибухонебезпечне) середовище. Тоді попередження пожеж (вибухів) буде 

зводитись до: 

 попередження утворення горючого середовища; 

 попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це 

середовище джерела запалювання. 

Згідно з ГОСТ 12.1.004.-91 попередження утворення горючого 

середовища може забезпечуватись наступними загальними заходами або їх 

комбінаціями: 

 максимально можливе використання негорючих та важкогорючих 

матеріалів замість горючих; 

 максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження 

маси та об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні 

способи їх розміщення; 

 ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсіків, 

камер, кабін, тощо); 

 підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і 

правил безпеки; 

 достатня концентрація флегматизатора в повітрі захищуваного об'єму 

(його складової частини); 

 підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за 

яких поширення полум'я виключається, 

 максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів, 

пов’язаних з обертанням та використанням горючих речовин; 

 установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в 

ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках; 

 застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами 

від пошкоджень та аварій, встановлення пристроїв, що відключають, 

відсікають, тощо; 

 видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва; 

 заміною легкозаймистих та горючих рідин на пожежобезпечні технічні 

миючі засоби.  



104 

 

Найбільш радикальним заходом попередження утворення горючого 

середовища є заміна горючих речовин і матеріалів, що використовуються, на 

негорючі та важкогорючі. 

Проте горючі речовини, матеріали, вироби з них реально присутні в 

абсолютній більшості існуючих житлових, громадських, виробничих та інших 

приміщеннях, будівлях і спорудах, а їх повна заміна практично неможлива.  

Тому попередження виникнення в горючому середовищі або внесення до 

нього джерел запалювання є головним стратегічним пріоритетом у роботі щодо 

запобігання пожежам. 

До основних груп джерел запалювання відносять:  

 відкритий вогонь, 

 розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні, 

 тепловий прояв електричної енергії,  

 тепловий прояв механічної енергії,  

 тепловий прояв хімічної реакції,  

 тепловий прояв сонячної, ядерної енергії та інші джерела 

запалювання. 

Попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання 

може забезпечуватись наступними засобами або їх комбінаціями: 

 використанням машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при 

експлуатації яких не утворюються джерела запалювання; 

 використання швидкодіючих засобів захисного відключення можливих 

джерел запалювання; 

 улаштування блискавкозахисту і захисного заземлення будівель, споруд 

та устаткування; 

 використання технологічних процесів і устаткування, що задовольняє 

вимогам статичної іскробезпеки; 

 підтримання температури нагріву поверхні машин, устаткування, 

пристроїв, речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим 

середовищем, нижче гранично допустимої, яка не повинна перевищувати 

80% температури самозаймання горючого середовища; 

 виключення можливості появлення іскрового розряду в горючому 

середовищі з енергією, яка дорівнює або вище мінімальної енергії 

запалювання; 

 використання інструменту, при роботі якого з легкозаймистими 

речовинами та горючими газами не виникає іскор; 

 ліквідація умов теплового, хімічного, мікробіологічного самозаймання 

речовин та матеріалів, що обертаються, виробів і конструкцій, 

виключення їх контакту з відкритим полум'ям; 

 зменшення розміру горючого середовища, яке є визначальним, нижче 

гранично допустимого за горючістю; 

 усунення контакту з повітрям пірофорних речовин; 

 виконання вимог чинних стандартів, норм та правил пожежної безпеки; 

 використання електроустаткування, що відповідає за своїм виконанням 

пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категоріям 

вибухонебезпечних сумішей. 
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Система протипожежного та противибухового захисту 

 

Система протипожежного та противибухового захисту спрямована на 

створення умов обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибухів за межі 

осередку при їх виникненні, на виявлення та ліквідацію пожежі, на захист 

людей та матеріальних цінностей від дії шкідливих та небезпечних факторів 

пожеж і вибухів. 

Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, загалом, 

забезпечується: 

 потрібною вогнестійкістю будівель та споруд; (вогнестійкість конструкції 

- це здатність конструкції зберігати несучі та (або) огороджувальні 

функції в умовах пожежі) 

 використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення 

приміщень; 

 використанням антипіренів і вогнегасних сумішів; 

 улаштуванням протипожежних відстаней між будівлями та спорудами; 

 улаштуванням протипожежних перешкод; 

 встановленням гранично допустимих за техніко-економічними 

розрахунками площ і поверхів виробничих будівель та поверховості 

будівель та споруд, улаштуванням протипожежних відсіків та секцій; 

 улаштуванням аварійного відключення та перемикання установок та 

комунікацій; 

 використанням засобів, що запобігають або обмежують розлив і 

розтікання пожежонебезпечної рідини під час пожежі; 

 використанням вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні; 

 локалізацією пожежі вогнегасними речовинами, автоматичними 

установками пожежогасіння, а також шляхом утворення розривів 

горючого середовища випалюванням вибуховими речовинами, 

розбиранням (видаленням) горючого матеріалу. 

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи 

протипожежного захисту. Вирішення цього завдання становить велику 

складність, оскільки має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, 

ніж захист будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей. 

Вимушений процес руху людей з метою рятування називається 

евакуацією. Евакуація людей із будівель та споруд здійснюється через 

евакуаційні виходи. 

Евакуаційний вихід - це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні 

або вихід із приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки 

безпосередньо або через суміжне приміщення. Виходи вважаються 

евакуаційними якщо вони ведуть із приміщень: 

- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, 

сходову клітку; 

- будь-якого поверху, крім першого у коридор, що веде на внутрішню 

сходову клітку або сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні 
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або через вестибуль, відокремлений від прилеглих коридорів 

перегородками із дверима; 

- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами. 

Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист 

приміщень і особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується 

обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, 

ізоляцією можливих місць виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. 

Ці задачі вирішуються за допомогою об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень при проектуванні об’єктів, деякими технологічними прийомами в 

процесі будівництва, завдяки використанню спеціальних пристроїв і 

вентиляційних систем, які призначені для видалення диму, зниження 

температури і конденсації продуктів горіння. 

Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, включення 

стаціонарних установок пожежегасіння, виклика пожежних, тощо, 

вибухопожежонебезпечні об’єкти обладнуються системами пожежної 

сигналізації, запуск яких може здійснюватись автоматично або вручну. 

Система пожежної сигналізації повинна швидко виявляти місця 

виникнення пожежі, надійно передавати сигнал на приймальноконтрольний 

прилад і до пункту прийому сигналів про пожежу, перетворювати сигнал про 

пожежу у сприйнятливу для персоналу захищуваного об’єкта форму, вмикати 

існуючі стаціонарні системи пожежогасіння, забезпечувати самоконтроль 

функціонування. 

Вибір типу окремих елементів, розробка алгоритмів і функцій системи 

пожежної сигналізації виконується з урахуванням пожежної небезпеки та 

архітектурно-планувальних особливостей об’єкта. 

 

Система організаційно-технічних заходів 

 

Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та 

контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється 

службою пожежної безпеки (СПБ), яка створюється в міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади, в об'єднаннях підприємств різної форми 

власності. Діяльність СПБ регламентується Законом України про пожежну 

безпеку та Типовим положенням про службу пожежної безпеки, затвердженим 

наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р. 

Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей 

елементарних знань та недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі 

вивчення правил пожежної безпеки слід надавати першоступеневе значення. 

Воно повинно здійснюватись безперервно, на всіх етапах навчання та трудової 

діяльності з самого раннього віку. 

Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, 

спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання 

у дітей бережливого ставлення до національного багатства. 

Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загальноосвітніх і 

професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, 
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навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, на 

виробництві та в побуті. 

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та 

регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за 

місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної 

безпеки в побуті та громадських місцях. 

Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про 

спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки 

на підприємствах в установах та організаціях України. 

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи 

повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки. 

Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників 

різних рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи 

осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають 

погоджуватися з органами державного пожежного нагляду. 

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками 

є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання 

вимог пожежної безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу, 

такі причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення 

правил експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів 

під час проведення пожежонебезпечних робіт. 

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених 

пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до 

чинного законодавства державною пожежною охороною. 

Контроль за виконанням правил пожежної регулюється чинним 

законодавством. 

 


