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близько 400 керівників гірничозбагачувальних комбіна
тів, шахт, фабрик, служб охорони праці підприємств та
виробничих підрозділів. Діяти необхідно за двома напря
мами. Перший, безперечно, мусить забезпечити робото
давець. Тут, ми бачимо, є над чим працювати. Щоб не
допускати організаційних причин нещасних випадків,
необхідно самим керівникам служб охорони праці бува
ти на виробничих дільницях не один раз на місяць, а
значно частіше.
Зі свого боку теруправління не має наміру послаблю
вати наглядову роботу. Його керівник О. Чередніченко
зобов’язав інспекторський склад діяти жорстко, особли
во в плані контролю за веденням вибухових робіт. «Ко

жен другий припис повинен стосуватися дій вибухови
ків! Адже,— звучало у залі,— відступати нікуди. Далі —
живі люди!»
К. КОРОЛЬОВ, начальник відділу організації держав
ного нагляду, управління охороною праці та гірничого нагляду
Криворізького гірничопромислового теруправління Держгір
промнагляду, Леонід БЕЗУГЛИЙ, наш власкор
На знімку:
керівники — учасники наради.
Фото Л. БЕЗУГЛОГО

ПРОБЛЕМИ ТА МІРКУВАННЯ

«НЕ В ТІМ СИЛА, ЩО КОБИЛА СИВА,
А В ТІМ, ЩО НЕ ВЕЗЕ»
За вимогою підвищити відповідальність власників підпри
ємств за безпеку праці — цілком об’єктивні причини. Голов
на з них — уперте небажання останніх додержуватися За
кону «Про охорону праці», яке відчутно посилилося з поглиб
ленням економічної кризи. В основі цієї тенденції — спроба за
всяку ціну захистити свої статки. І в ній життя та здо
ров’я працюючої людини є ходовою розмінною монетою. Ти
повий приклад — нещасний випадок, що стався у ТОВ «Буді
вельномонтажне бюро «Промінь» (далі — «Промінь»), що за
реєстроване у м. Гуляйполе Запо
різької області. Докладніше про
нього розповідає головний держав
ний інспектор державної інспек
ції промислової безпеки та охоро
ни праці у машинобудуванні, бу
дівництві та енергетиці тер
управління Держгірпромнагляду
по Запорізькій області М. БУЧИК.
Саме він очолював комісію зі спец
розслідування нещасного випадку зі
смертельним наслідком, що тра
пився на згаданому вище підпри
ємстві в останній день жовтня
2008 р.

Х

оча «Промінь» спеціалізується
на зведенні будівель, сьогодні,
на тлі економічної кризи, він бе
реться й за інші будівельні, а також
монтажні роботи. Потрібно ж вижи
вати!
…Столяр підприємства С. Пан
ченко 31 жовтня минулого року о
7 год ранку у складі бригади відбув
на територію центральної районної
лікарні. Там на будівельному майдан

чику монтували вантажопідйомний
механізм — щогловий будівельний
підйомник С447М. Коли бригада
встановила плиту підйомника, до ро
боти підключився механік підпри
ємства О. Мороз. Він та бригадир
І. Марченко почали розкріплювати
щоглу підйомника. Трагедія сталася,
коли бригадир виліз по щоглі на ви
соту близько 8 м. Він надів у черго
вий раз запобіжний пояс, закріпив

карабін стропа і спробував встано
вити третє кріплення щогли. Але во
на значно змістилася, і це ускладни
ло роботу. Тоді механік натиснув пу
скову кнопку підйомника і підняв
площадку, призначену виключно для
транспортування вантажів, на вка
зану висоту. Саме на цю площадку і
виліз по щоглі столяр С. Панченко.
Підкреслюємо: запобіжного пояса
ніхто йому не видав. Тим часом
строп запобіжного пояса бригади
ра, закріплений зі східного боку що
гли, спричиняв незручності у роботі.
Що робить І. Марченко? Відчіплює
строп, подає його столярові і про
сить зачепити карабін в іншому міс
ці. Той чіпляє строп за направляючу
конструкції щогли у місці переміщен
ня зачіпних роликів каретки. У цю
мить бригадир запитує підлеглого:
«Все?» І діставши ствердну відповідь,
віддає механікові команду: «Підні
май!» О. Мороз натискує пускову
кнопку підйомника, і той верхнім за
чіпним роликом наїжджає на строп
запобіжного пояса. Від удару крі
пильні болти кронштейна верхнього
ролика і кріплення гальмівного меха
нізму розриваються. В цей час крон
штейн переміщається, створює мо
мент загальмування, внаслідок чого
трос вантажної каретки лопається, і
вона разом з робочою площадкою
підйомника обривається вниз. Бри
гадир зависає на запобіжному поя
сі — це рятує йому життя, а столяр
С. Панченко падає на бетонне по
криття поблизу основи підйомника.
Медичним працівникам залишилося
лише констатувати його смерть.
Де криються причини нещастя?
Комісія зі спецрозслідування встано
вила: підприємство не має дозволу
від органів Держгірпромнагляду на
монтаж вантажопідйомних механіз
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мів. Відсутні також проекти прова
дження робіт. На підприємстві годі
шукати інструкцію з експлуатації буді
вельного щоглового підйомника. До
того ж він не проходив технічного
опосвідчення. До монтажних робіт за
лучалися працівники не за професією.
Зрозуміло, що ці упущення не ви
никли самі собою. За ними — без
діяльність керівництва «Променя»,
насамперед його директора В. Бі
лецького, котрий не потурбувався
про наявність проектної та експлуа
таційної документації та доручив
монтажні роботи некваліфікованим
виконавцям. А це порушення Пра
вил будови і безпечної експлуата
ції вантажопідіймальних кранів
(пп. 5.3.1 та 5.3.3), а також Правил
охорони праці під час виконання ро
біт на висоті (пп. 1.5 та 1.12).
Вина лежить і на механікові О. Мо
розі, який неправильно керував вико
нанням робіт, не підготував технічну
документацію, не оформив наряд
допуск на виконання робіт на висо
ті. Крім того, допустив до роботи ро
бітників, не навчивши їх безпечних
прийомів праці і не провівши ін
структажу з охорони праці. Більше
того, він залучив до роботи С. Пан

ченка, не забезпечивши його запо
біжним поясом. Хоча посадова ін
струкція механіка, що затверджена
директором підприємства, та вже
згадувані Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті
(п. 1.5) чітко регламентують обов’яз
ки О. Мороза стосовно організації
безпечного ведення робіт.
Звичайно, адміністрація підпри
ємства після подання комісії розро
била невідкладні заходи щодо запо
бігання аваріям та нещасним випад
кам. Так, було заборонено допуск
до роботи підвищеної небезпеки
працівників, котрі не пройшли на
вчання і перевірку знань з питань
охорони праці, а також медичний
огляд. Директора та механіка зо
бов’язано пройти позапланове на
вчання та перевірку знань з питань
охорони праці. Крім того, керівники
підприємства мусили у стислі терміни
провести позаплановий інструктаж
з охорони праці з усіма будівельни
ками, зайнятими на роботах на ви
соті.
Здавалося б, тема «Променя»
вичерпана. Однак, як каже народна
мудрість, не в тім сила, що кобила
сива, а в тім, що не везе. Бо згадані

трагічні події, на жаль, типові і в про
сторі, і в часі. 2003 рік: 40% неща
сних випадків у будівельній галузі
країни зумовлені фактором — падін
ням з висоти. А основна причина
травмувань — незастосування ЗІЗ. У
2004 р. мали приблизно таку ж си
туацію. Через два роки в будівельній
галузі країни травмувалося 1176 осіб,
з них 152 — смертельно. У 2007 р. ці
цифри становили відповідно 1260 і
155. У 2008 р. показники також да
леко не кращі: 1105 і 155 відповідно.
По Києву та області в 2008 р. зафік
совано 42 нещасних випадки зі
смертельними наслідками. Полови
на з них зумовлена падінням праців
ників з висоти. У Запорізькій області
минулого року на будівництві трав
мувалося 74 працівники, з них 7 —
смертельно. Більшість з них сталося
внаслідок падіння з висоти, а причи
ни — організаційні. Отож очевидно,
що охороною праці та промисло
вою безпекою як слід не займають
ся ані галузеве міністерство, ані ро
ботодавець, ані підпорядковані йо
му служби охорони праці. Чому і до
поки? Запитання не риторичні, а по
требують вивчення. Та це вже тема
іншої розмови.

ІНФОРМАЦІЯ

УСУНУТИ ПОТЕНЦІЙНУ НЕБЕЗПЕКУ

З

початку 2009 р. через не

обережне використання га
зу в побуті у Херсоні загину
ло троє людей. У помешканнях, де
сталися трагедії, виявлено безди
мохідні газові колонки DEMRAD
турецького виробництва.
За даними теруправління
Держгірпромнагляду, постраж
далі експлуатували ці газові ко
лонки з грубими порушеннями вимог за
водувиробника у частині встановлення, терміну викорис
тання, систем контролю вмісту кисню навколо виробу
та контролю викидів чадного газу в приміщенні будівлі.
Крім того, не було проведено експертизу завезених із
за кордону газових колонок на відповідність їх норма
тивноправовим актам з охорони праці та промислової
безпеки, що чинні на території України. Важливо, що
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експлуатація колонок DEMRAD допускається при тиску
у газовій мережі не більше 130 даПа (130 мм вод. ст.).
А зазвичай у газовій мережі тиск становить близько
240 даПа (240 мм вод. ст.).
За оперативним даними, протягом минулого року в
області продано понад 300 газових колонок DEMRAD.
За інформацією ВАТ «Херсонгаз», тільки 20 з них встанов
лено офіційно. Тобто решту покупці швидше за все вста
новили самовільно.
Начальник теруправління Держгірпромнагляду
Є. Омельченко звернувся через засоби масової ін
формації до мешканців Херсонщини, які експлуату
ють колонки DEMRAD, з вимогою негайно звернути
ся до ВАТ «Херсонгаз» для отримання роз’яснень що
до їх подальшої експлуатації та усунення наявних по
рушень. Теруправління Держгірпромнагляду ініціює
заборону на використання в Україні цих газових при
ладів.
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перевищує встановлені норми, а з
подальшим видобуванням нафти і
газу використовуватиметься 12 ро
довищ.
Треба підкреслити, що в наявно
сті — бездіючий фонд свердловин,
більшість з яких розташована на те
риторії Полтавської області. Так, ми
нулого року в НГВУ «Полтаванафто
газ» виявлено 115 таких свердловин,
у ГПУ «Полтавагазвидобування» —
56, у ГПУ «Шебелинкагазвидо
бування» — 14 свердловин. Внаслі
док вжитих заходів їх кількість змен
шилась на 17.
Актуальним залишається проб
лемне питання щодо використання
фонду свердловин НАК «Нафтогаз
України» в межах ділянок надр при
ватних підприємств. Власники не ма
ють права їх експлуатувати. Неодно
разове продовження термінів кон
сервації таких свердловин не вирі
шує цієї проблеми.
Комітет надав пропозиції до Мін
паливенерго щодо вдосконалення
нормативноправової бази в части
ні спільної діяльності з ефективного
використання фонду свердловин та
раціонального підходу до користу
вання нафтогазоносними надрами.
На початку 2008 р. відбулась на
рада у Прем’єрміністра України
Ю. Тимошенко з приводу нарощу
вання видобутку та ефективного ви
користання вуглеводнів та перевір
ки фактичних обсягів їх видобутку з
усіх свердловин. Проведено 129 пе
ревірок діяльності користувачів надр
вуглеводнів, за порушення законо
давчих та нормативноправових ак
тів про надра до адміністративної
відповідальності притягнено деяких
керівників підприємств.
Зокрема, турбує невиконання ре
комендацій щодо уточнення меж лі
цензійних ділянок надр, що надані у
користування, та приведення їх у від
повідність до контурів продуктивних
горизонтів, а саме: в НГВУ «Доли
нанафтогаз» — Спаське родовище,
у ГПУ «Львівгазвидобування» — Чор
ногузьке та Яблунівське родовища,
на які немає проектів розробки. Мін
паливенерго не затвердило проектні
документи по Дружелюбівському та
Червоноярському родовищах, що
належать ГПУ «Шебелинкагазвидо
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бування». Також відсутні гірничі від
води по Чорногузькому, Яблунівсько
му, Богородчанському, Ковалівсько
му (ГПУ «Львівгазвидобування») та
Шевченківському (ГПУ «Шебелинка
газвидобування») родовищах.
Крім того, не виконуються про
ектні рішення щодо обсягів експлуа
таційного буріння по Чечвинському
(НГВУ «Долинанафтогаз»), Яблунів
ському, Богородчанському, Битків
Бабчинському, Ковалівському, Ко
сівському (ГПУ «Львівгазвидобуван
ня») та ЗахідноСоснівському (ГПУ
«Шебелинкагазвидобування») родо
вищах. На них фактичні обсяги видо
бутку вуглеводнів не відповідають
проектним.
Не здійснюється у повному об
сязі комплекс запланованих дослід
ницьких робіт по свердловинах та
ких родовищ: Спаського, Стру
тинського, Танявського в НГВУ
«Долинанафтогаз», Богатойського,
Новоселівського в ГПУ «Харківгаз
видобування».
У зв’язку з численними порушен
нями законодавчих та нормативно
правових актів про надра припине
но дію спеціальних дозволів на корис
тування надрами Лопушнянського
(НГВУ «Надвірнанафтогаз») та Чор
ногузького (ГПУ «Львівгазвидобуван
ня») родовищ.
Держгірпромнаглядом у 2008 р.
було затверджено Правила безпеки
в нафтогазовидобувній промисло
вості України, розглянуто 73 матері
али на отримання, продовження
терміну дії спеціальних дозволів на
користування надрами, 23 матеріа
ли на внесення змін до програми ро
біт, опрацьовано 16 проектів дослід
нопромислової розробки родовищ
вуглеводнів. Протягом 2008 р. за
твердили запаси вуглеводнів і отри
мали гірничі відводи: ДК «Укргазви
добування» по 5 родовищах, ВАТ
«Укрнафта» по 2 родовищах та по
газоконденсатному родовищу Ос
троверхівському (ВАТ «Укргазвидо
буток»).
— Погодьтеся, що нині необхідно
приділяти велику увагу вугільній галу
з і , я к а з а в ж д и б у л а н а й н е б е зп е ч н і 
шою, і де нерідко ведеться стихійна
розробка вугілля без дозвільної до
кументації.

— Скажу відверто, це глобальна
проблема, адже видобуток вугілля
здійснюється як відкритим способом
в окремих місцях, де пласти виходять
на поверхню, так і підземним, без
додержання відповідних вимог зако
нодавства.
Зазначу, що вимоги Кодексу Ук
раїни про надра, Гірничого закону
України, Правил ліквідації стволів ву
гільних шахт, Правил безпеки у ву
гільних шахтах стосовно контролю
за станом усть ліквідованих виробок
і здійсненням заходів щодо забезпе
чення безпеки населення та навко
лишнього середовища виконуються
не в повному обсязі.
Встановлено, що майже 13 тис.
ліквідованих різного часу гірничих
виробок, що мали вихід на земну по
верхню, можуть бути потенційними
об’єктами несанкціонованого досту
пу до підземних гірничих виробок. За
результатами проведених комісійних
обстежень керівникам гірничовидо
бувних підприємств видано приписи
про усунення виявлених порушень.
Так, протягом минулого року
неодноразово виявлялось несанк
ціоноване користування надрами на
територіях Донецької та Луганської
областей. Під час здійснення дер
жавного гірничого нагляду щодо до
держання вимог законодавчих актів
з охорони праці та надр на вуглеви
добувних підприємствах Донецької
області в 2007—2008 рр. органами
Держгірпромнагляду виявлено 212
об’єктів, на яких здійснюється не
санкціонований видобуток вугілля,
зокрема, на гірничих відводах: дію
чих шахт — 44 ділянки, переданих на
ліквідацію і закритих раніше — 73 ді
лянки (стволи), «малих» шахт — 22
ділянки, на вільних ділянках шахтних
полів — 73 «копанки». У не менших
масштабах це явище поширене на
майже 100 ділянках Луганської
області.
Матеріали щодо виявлених фак
тів несанкціонованого користування
надрами подавались до обласних
управлінь охорони навколишнього
природного середовища, облдерж
адміністрацій, прокуратури тощо.
Держгірпромнаглядом також поін
формовано Кабінет Міністрів Украї
ни та МВС.
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Крім того, протягом 2008 р. під
час цільових перевірок стану геоло
гомаркшейдерського забезпечення
ведення гірничих робіт вугільних під
приємств встановлено 16 видів не
безпечних зон з підвищеним гірським
тиском, геологічними порушеннями,
із загрозою прориву води та виді
ленням метану. Тобто майже всі
шахти ведуть гірничі роботи в склад
них гірничогеологічних та гірничо
технічних умовах (МакіївськоДо
нецький та Центральний гірничопро
мислові райони).
Хочу висвітлити ще одну, не менш
важливу, проблему. Через недостат
нє фінансування не ведуться роботи
з попередньої дегазації свердлови
нами з поверхні, не виконується в
повному обсязі заміна дегазаційних
трубопроводів, вакуумнасосів бу
рових верстатів типу СБГ1М, шахти
не забезпечені у повному обсязі
апаратурою контролю й керування
режимами й параметрами дегазації,
буровим інструментом.
Враховуючи важливість вугільної
галузі для економіки країни, для при
пинення стихійних розробок вугілля
Кабінет Міністрів України наприкін
ці минулого року доручив відповід
ним органам провести перевірки вуг
левидобувних підприємств з приводу
надрокористування і виявлення нес
анкціонованої розробки вугільних
родовищ, створити для цього регіо
нальні комісії за участі представни
ків Мінприроди, Мінвуглепрому,
Держгірпромнагляду, СБУ, МВС,
ДПА та ГоловКРУ.
— У 2008 р. сталася резонансна
подія на ДП «Солотвинський соле
рудник». Яка ситуація сьогодні на За
карпатті та які небезпечні зони за 
раз викликають тривогу?
— Комісія під час розслідування
аварійної ситуації в період експлуа
тації Солотвинського родовища солі
встановила, що вона є наслідком ігно
рування з боку посадових осіб Мін
агрополітики та керівництва ДП «Со
лотвинський солерудник» виконання
відповідних заходів, запропонованих
Держгірпромнаглядом та Закарпат
ською облдержадміністрацією для
усунення виявлених порушень.
На виконання доручення Коміте
ту Верховної Ради України з питань

екологічної політики, природокорис
тування та ліквідації наслідків Чор
нобильської катастрофи стосовно
критичної екологічної ситуації, яка
склалася в зоні діяльності Стебниць
кого державного гірничохімічного
підприємства (ДГХП) «Полімінерал»,
комісією з представників Держгір
промнагляду в межах компетенції
проведено перевірку стану виконан
ня заходів, передбачених Комплекс
ним проектом консервації рудника
№ 2 і рекультивації порушених зе
мель Стебницького ДГХП «Поліміне
рал» та оцінку негативного впливу
гірничих робіт на довкілля. Пропози
ції подано до Комітету Верховної Ра
ди України.
Також викликає тривогу ставлен
ня до небезпечних зон під час веден
ня гірничих робіт на підприємствах
Криворізького залізорудного басей
ну через загрозу прориву води, зру
шення земної поверхні, обвалення
порожнин.
Зокрема, відсутні проектні рі
шення у ВАТ «Кривбасзалізрудком»
(шахта імені Леніна), де не перегля
нуто проектні межі небезпечних зон
внаслідок розробки горизонтів
1275—1350 м у бік збільшення з
урахуванням даних інструменталь
них спостережень за земною по
верхнею; на гірничому відводі шахти
в зоні порушень гірських порід збу
довано газопровід за Робочим про
ектом газифікації селища Горького
(друга черга), який не відповідає ви
могам ДБН В.1.1.5—2000.
Подібна картина у ВАТ «Суха
Балка» — шахта «Ювілейна». У про
екті заходів щодо охорони споруд і
природних об’єктів немає визначень
про охорону дамби та ставків бал
ки Глеюватська від можливого впли
ву гірничих робіт на горизонті 1180 м;
не вказано межі зон небезпечних
порушень внаслідок гірничих робіт
на горизонті 1180 м і 1260 м тощо.
Встановлено також факти не
якісного ведення документації у
ВАТ «Кривбасзалізрудком» (шахта
«Гвардійська»). Зокрема, у журналі
обліку небезпечних зон через про
риви води у гірничі виробки (сверд
ловина 1298) немає основних роз
рахунків параметра контуру охо
ронного цілика на горизонті 1270 м.

Держгірпромнагляд оперативно
відреагував на критичну ситуацію,
розглянувши та затвердивши Мето
дику проведення експертизи про
ектів нарізних і очисних робіт у ви
їмкових одиницях під час підземної
розробки рудних родовищ, надав
ши Інструктивнометодичні реко
мендації щодо порядку розгляду і
затвердження планів розвитку гірни
чих робіт під час відкритої та підзем
ної розробки родовищ рудних і не
рудних корисних копалин та Ін
структивнометодичні рекомендації
з підготовки проектів нарізних та
очисних робіт у виїмкових одиницях
під час підземного видобутку заліз
них руд.
— Безумовно, проведена у 2008 р.
робота да л а п е в н і р е з у л ь т а т и . А
якими пріоритетами у наглядовій
діяльності Ви керуватиметесь цього
року?
— Головне завдання — посилен
ня державного нагляду за:
охороною надр і промисловою
безпекою на підприємствах нафто
газовидобутку і геологорозвідки, зо
крема, проведення комплексних пе
ревірок підприємств ВАТ «Укрнаф
та» і ДК «Укргазвидобування»;
геологомаркшейдерським за
безпеченням ведення гірничих робіт
поблизу небезпечних зон, особливо
небезпечних за газодинамічними
явищами, затвердження методичних
рекомендацій з нагляду за ними;
охороною надр під час розробки
родовищ прісних підземними вод в
частині наявності у підприємств над
рокористувачів дозвільних доку
ментів на користування надрами,
відповідності проектної документації
чинному законодавству та правиль
ності розробки родовищ (проведен
ня перевірки стану додержання за
конодавства про надра житловоко
мунальними підприємствами і водо
каналами та підприємствами кон
церну «Укрспирт»).
Контролюватимемо також онов
лення фондів допоміжного устатку
вання, яке застосовується під час бу
дівництва свердловин у нафтогазо
видобувній промисловості, виконан
ня протокольних рішень, прийнятих
під час розгляду планів робіт підпри
ємств на 2009 р.
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СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ

ЗРУШЕННЯ Є,
АЛЕ ЦЬОГО НЕДОСТАТНЬО
В Україні в умовах скоро
чення виробничих потужно
стей та збільшення питомої
ваги підприємств і закладів не
виробничої сфери, яка є сут
тєвою складовою діяльності
малого та середнього бізнесу,
все більшого значення надаєть
ся нагляду за дієвістю роботи
з охорони праці у таких галу
зях, як торгівля, громадське
харчування, побутове обслуго
вування і, безперечно, охорона
здоров’я.

У

Херсонській області функціо
нує 23 770 підприємств, закла
дів, установ невиробничої сфе
ри, де використовується наймана
праця, з них 814 — в галузі охорони
здоров’я, з яких 624 — державні. У
2008 р., вперше за кілька останніх
років, у медичних закладах Херсон
щини відбулися позитивні зрушення
щодо скорочення рівня загального
виробничого травматизму: 7 не
щасних випадків проти 13 за попе
редній період, за відсутності ви
падків смертельного травматизму.
Пов’язано це, поперше, з деяким
збільшенням фінансування закладів
охорони здоров’я, що дає змогу ви
діляти більше коштів на покращан
ня умов праці, а подруге, із вдос
коналенням роботи служб охорони
праці. Під час оперативних переві
рок встановлено, що створені на
місцях служби охорони праці прац
юють досить ефективно, професій
ної підготовки та авторитету цих
фахівців вистачає для вирішення по
ставлених завдань. Варто відзначи
ти і високопрофесійну роботу го
ловного спеціаліста з охорони пра
ці обласного управління охорони
здоров’я О. Шваб.
Проте в закладах охорони здо
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ров’я ще залишається багато проб
лемних питань, які не вирішувалися
роками. Насамперед, це недостатня
матеріальнотехнічна база, зноше
ність устаткування допоміжного сек
тора, тобто технічних служб і госпо
дарчої частини. Багато претензій до
стану лікарняних пралень: вони
улаштовані в приміщеннях, що по
ступово руйнуються, нерідко — в
неопалюваних, без припливнови
тяжної вентиляції; устаткування дав
но вичерпало термін експлуатації,
не завжди встановлені запобіжні та
огороджувальні пристрої.
Звичайно, є установи, де питання
охорони праці вирішуються належ
ним чином. Проведено реконструк
цію котельні пологового будинку
№ 1 у м. Херсоні з повною заміною
обладнання та встановленням трьох
нових газових котлів, що вирішило,
нарешті, багаторічну проблему з
опаленням, гарячим водопостачан
ням і забезпеченням парою. У лі
карні імені О. С. Лучанського в
м. Херсоні проведено реконструк
цію пральні з дотриманням норм
гігієни та безпеки праці. Однак у
майстернях парк верстатів давно не
оновлювався, на деяких верстатах
відсутні або ж несправні запобіжні

пристрої. Не в першу чергу виділя
ються кошти і на технічне опосвід
чення кисневих балонів, компресо
рів, експертний огляд і випробуван
ня котельного устаткування, що
працює на твердому паливі. Через
низький рівень оплати праці взагалі
важко знайти фахівців для технічних
служб у лікарнях.
Вже кілька років перебувають в
аварійному стані деякі приміщення
фізіотерапевтичного відділення
Херсонського обласного шпиталю
інвалідів Великої Вітчизняної війни,
потребують капітального ремонту бу
дівлі обласної туберкульозної лікарні.
Турбує стан охорони праці в про
титуберкульозній поліклініці м. Херсо
на. Тут не вистачає приміщень для
індивідуального прийому хворих, пе
ревантажений рентгенкабінет, не
має змоги розмежувати дитяче та
доросле відділення: для цього пот
рібні чималі кошти, а спеціальної
програми, де було б передбачено
додаткове будівництво та відповідне
фінансування, немає. На жаль, по
при наполегливі зусилля лікарняно
го закладу та за наявності всебічно
го сприяння з боку міської влади (хо
ча вже виконано й проектні роботи)
будівництво гальмується.
Якщо ж говорити про медичні за
клади або окремі підрозділи, де мед
персонал працює у шкідливих умо
вах, то маємо приклади недіючих
санпропускників і душових без гаря
чого водопостачання (дезінфекційні
станції), незабезпечення працівників
профілактичним спецхарчуванням.
Молоко, як компенсація за роботу в
шкідливих умовах праці, видається в
обсязі 40% від потреби. Працівники
рентгенологічних кабінетів здебіль
шого не отримують пектинів (соків).
Самі засоби радіаційного захисту
(фартухи, рукавички, ширми) лише
оглядають на відсутність механічних
пошкоджень, вони не проходять ви
пробування на ефективність еквіва
лента свинцю один раз на два роки.
Причина — відсутність в області ла
бораторій для виконання таких дос

