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І місце – 100% посадового окладу для
всіх членів команди, ІІ – 75% і ІІІ – 50%.
Незважаючи на прохолодну жовтневу погоду, багатьом хотілося подивитися, як проходять змагання, як гаситься справжня пожежа на газопроводі, як рятують людей. Неординарністю події і пояснювався інтерес ЗМІ
до заходу. Дещо бентежив запах газу
на полігоні, проте, як жартома пояснив один з учасників конкурсу: «Ми не
на кондитерській фабриці!» Все, що
тут відбувалося, проходило в умовах,
максимально наближених до реального життя.
Після привітання членів комісії та
підняття прапора холдингу «ГАЗЕКСУкраїна» відбулося жеребкування.
Поки одна команда складала теоретичний іспит у комп'ютерному класі, інша демонструвала навички пошуку і локалізації витоку газу, не мар-

нували час і їхні суперники. Кожна з
п'яти команд мала пройти усі чотири
конкурсні завдання та отримати максимальну кількість балів. Завдання
відтворювали ситуації зі щоденної
роботи бригад: швидке та правильне одягання засобів індивідуального захисту, евакуація потерпілого з
колодязя, де накопичився газ, надання йому першої допомоги, робота
на ГРП, пошук та локалізація витоку газу, гасіння загоряння на газопроводі тощо.
На конкурсі панував дух спортивного суперництва. У вільний від
змагань час «гравці» з цікавістю
спостерігали за тим, як виконують
завдання інші команди, занотовували зауваження комісії, ставили запитання.
За результатами конкурсу перше місце посіла команда ВАТ «Хар-

ківміськгаз», друге – команда ВАТ
«Харківгаз», третє – команда ВАТ
«Дніпрогаз».
Крім того, преміями у розмірі 50%
посадового окладу були заохочені
кращі працівники газових бригад:
кращий майстер – А. Єзан (ВАТ «Донецькміськгаз»); кращий слюсар –
І. Босенко (ВАТ «Криворіжгаз»);
кращий водій – В. Смоленський (ВАТ
«Криворіжгаз»).
Комісія довго радилася щодо розподілу призових місць, адже всі команди гідно представили свій регіон, і
відрив у балах був мінімальним. Як то
кажуть, у підсумку на конкурсі не було переможців і переможених, були – друзі і колеги. Залишається
тільки привітати переможців і побажати усім газовикам, щоб аварійні
ситуації траплялися лише на навчальних полігонах.

Вшанування пам'яті
видатного земляка

Костянтин Теличко,
Фото автора

З

Ольга Негребецька, керівник пресслужби теруправління Держгірпромнагляду по Луганській області

Фото автора

Під час проведення суботника
Пі
б
ням започаткованої ще у 2008 р. традиції, коли керівники інспекцій теруправління «без краваток» та пафосу
прикрашають рідне місто. Чесно кажучи, нам особливо приємно працювати на землі, яка пов’язана з ім’ям
Козака Луганського (літературний
псевдонім В. Даля), бо хоч у якій галузі (військовій, медичній, літературознавчій) не працювала ця геніальна
людина, вона завжди прагнула слу-

жити людству. Чи не така сама мета є
головною у діяльності й нашого відомства! Вшановуючи історичну пам'ять, ми будемо і надалі доглядати за
цим куточком міста. Також плануємо
найближчим часом відвідати музей та
покласти квіти до пам’ятника Володимиру Далю».
Місія, яку взяли на себе луганські
наглядовці, вже отримала подяку від
мешканців району.

19

www.ohoronapraci.kiev.ua

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Вирішенню проблеми певною мірою
сприятиме Центр незалежних експертиз, створений ФПУ. Він мусить стати
одним з головних інструментів об'єктивної оцінки результатів атестації.
Масштабності руху в цьому напрямі повинна надати колективна акція профспілок з організації та посилення контролю за атестацією робочих місць, запланована на 2010–
2011 рр.
Створення єдиної системи статистичної звітності про виробничий
травматизм у країні. Наявна інформація різних відомств про стан охорони праці є різноплановою і суперечливою за кількістю нещасних випадків, у тому числі й зі смертельними
наслідками.
Ведення інформаційно-методичної
роботи з роботодавцями. В країні щорічно створюється сто тисяч суб'єктів
господарської діяльності. Їх власники
нерідко не мають жодної уяви, що таке охорона праці, за що вони відповідають у випадку травмування чи загибелі людини. Такі прогалини треба
заповнювати потрібною правовою,
методичною інформацією. Роботодавець на початку своєї діяльності, відкривши рахунок у банку та отримавши печатку в дозвільній системі, вже
повинен знати повний обсяг своїх
прав і ступінь своєї відповідальності.
Відновлення системи управління
охороною праці на національному
рівні. Сьогодні Держгірпромнагляд
інспектує, перевіряє, виявляє порушення, проте через обмеженість
штату інспекторів ця робота не може
бути розширена до необхідного обсягу. Функції ж управління повинні мати обласні, районні державні адміністрації. Там мають бути підрозділи,
люди, які безпосередньо займатимуться новоствореними і рештою діючих підприємств.
Профспілки вже взаємодіють з
Держгірпромнаглядом у цьому напрямі. Готується проект відповідної постанови Кабінету Міністрів, згідно з якою
повинна запрацювати нова система
управління охороною праці, в якій буде задіяно майже 700 обласних, районних державних адміністрацій.
Робота профспілкового активу
безпосередньо на підприємстві. Робітники, спеціалісти, як і профспілкові активісти, бачать реальні умови
праці, беруть участь у розслідуванні
не щасних випадків. Вони можуть
серйозно впливати на об'єктивність
атестації, достатність заходів з усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці.
www.ohoronapraci.kiev.ua

Зустріч однодумців
заступник головного редактора
журналу «Охорона праці»

Вже майже два роки поспіль луганські працівники
наглядових органів вшановують пам'ять загиблих на
виробництві, висаджуючи
дерева на алеях міста, привертаючи цим увагу суспільства до проблем промислової
безпеки та збільшуючи «зелені
легені» обласного центру.

Н

Семінар МОП

З 30 вересня по 2 жовтня в Києві під егідою Міжнародної організації праці (МОП)
проходив семінар «Сучасні системи управління охороною праці в організаціях. Оцінка та
управління професійними ризиками».

Вісті з регіонів

априкінці жовтня 2009 р.
міська влада, відчувши щире бажання бути корисною,
доручила чиновникам «наглядати» за однією з історичних вулиць старого міста.
І ось на вулиці, що носить ім’я відомого українського діяча Володимира Даля (напроти музею видатного
земляка), вже висаджено 50 саджанців лип. «Разом із працівниками Луганського ЕТЦ,– говорить начальник
теруправління Держгірпромнагляду
по Луганській області О. Труфанов,–
ми провели акцію, яка є продовжен-
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ахід було проведено в рамках
глобальної програми співпраці МОП з Україною «Програма гідної праці в Україні»,
розрахованої на період 2008–2011 рр.
Вона підписана Урядом України,
представниками профспілок та роботодавців з МОП 9 червня минулого
року в Женеві. Програма охоплює цілий ряд напрямів, у тому числі й питання охорони праці.
Метою семінару було представлення та обговорення питань практичного
впровадження сучасних систем управління охороною праці, що реалізуються в рамках соціального партнерства
на підприємствах та в організаціях.
У семінарі взяли участь представники МОП, Федерації професійних
спілок України, Конфедерації вільних
профспілок України, Всеукраїнського
об'єднання солідарності трудівників,
працівники Інституту медицини праці
АМН України, Національного науково-дослідного інституту промислової
безпеки та охорони праці.
Відкрив семінар національний координатор МОП в Україні В. Костриця. Участь у семінарі взяли народний
депутат України, голова Конфедерації
вільних профспілок України М. Волинець та заступник голови Федерації

профспілок України С. Українець.
Семінар проводили регіональні координатори програм з охорони праці
субрегіонального бюро МОП для
країн Східної Європи та Центральної
Азії Р. Литвяков та М. Рудаков.
Учасники семінару відзначали, що
потреба у проведенні такого заходу назріла уже давно. У червні минулого року вже проходив навчальний семінар,
організований МОП та Федерацією
роботодавців України (див. журнал
«Охорона праці», № 6, 2008 р.). То була перша ластівка. На жаль, існуючі
програми навчання в Україні з питань
охорони праці не задовольняють попит
фахівців. Вони прагнуть опановувати
міжнародний досвід, шукають шляхи
зниження рівня травматизму та профзахворюваності, по яких уже рухається
світова спільнота. Як зазначив М. Волинець, природа травматизму одна, і
байдуже, чи стався нещасний випадок
в Азербайджані під час видобування
нафти, чи на шахті в Сибіру. Важливо,
що при цьому гинуть, травмуються люди. Система або працює, або ні. І це
потрібно враховувати при оцінці і систем управління охороною праці. А потім уже визначати, гарна вона чи погана.
С. Українець окреслив подальшу
перспективу, як ФПУ збирається працювати в сфері розбудови охорони
праці. На його думку, Україна вийшла
на той рівень, коли треба відновлювати
повноцінну національну систему охорони праці, до того ж ешелоновану. Ми
мали її працездатною багато років тому,
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Розширення економічної відповідальності роботодавця. Йдеться саме
про відповідальність юридичної особи, яка укладає трудову угоду з працівником. Якщо відповідати доведеться фінансово, то керівник зайвий
раз подумає, чи варто ухилятися від
фінансування заходів з охорони праці
і нести значні витрати у разі загибелі
людини на виробництві, чи вигідніше
додержуватись вимог законодавства.
За наявності правильно вибудованого
економічного інструментарію впливу
особиста відповідальність роботодавця – дисциплінарна, адміністративна, кримінальна – відійде на другий
план. Родина зацікавлена, щоб батько або син були живі, а не в тому, чи
посадять когось через втрату годувальника. Для цього роботодавці повинні вкладати достатні кошти в профілактику безпеки праці на підприємстві. А для реалізації окреслених напрямів є ефективний важіль – Генеральна угода між Кабінетом Міністрів
України та всеукраїнськими організаціями роботодавців і профспілок, яка
стосується саме соціально-економічної та трудової сфери.
На семінарі зазначалося, що найбільш ефективне управління охороною праці можливе лише при використанні системного підходу. Реалізувати такий підхід можливо завдяки
впровадженню системи управління
охороною праці на національному та
регіональному рівнях. Обговорювались актуальні проблеми охорони
праці, зокрема практичні результати
роботи МОП щодо реалізації проектів МОП у Росії в рамках глобальної
стратегії МОП у сфері охорони праці.
Особливу увагу слухачів привернула доповідь представника бюро
МОП, що стосувалася охорони праці

та пов'язаних з цим економічних питань, в якій були викладені економічні наслідки травматизму на виробництві. На жаль, в умовах сьогодення
вони не знаходять достатнього відображення як у нормативних актах,
так і при проведенні відповідних навчань з питань охорони праці.
Актуальною темою семінару стало
обговорення міждержавного ГОСТ
12.0.230–2007, що повною мірою
ідентичний Настанові МОП–СУОП
2001 ILO–OSH 2001 (опублікована в
додатку «Бібліотека спеціаліста з охорони праці» – «Охорона праці», № 5,
2008 р.). Стандарт діє в 11 країнах
СНД і, на думку координаторів МОП,
допомагає організувати охорону праці
на принципово новому рівні. Як приклад наводились практичні результати
роботи МОП у Росії, а саме в ПівнічноЗахідному федеральному окрузі.
В Україні цей стандарт набув чинності як ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008
Система стандартів безпеки праці.
«Системи управління охороною праці.
Загальні вимоги» (ГОСТ 12.0.230–
2007, IDT) згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22 квітня 2008 р. № 132.
Окремий цикл занять був присвячений оцінці ризиків і ролі соціального партнерства в ефективній СУОП,
плануванню і підготовці до оцінки ризиків, виявленню небезпек і визначення величини ризику та контролю
за оцінкою ризиків.
Під час семінару відбувся тренінг
учасників з питань оцінки та управління ризиками у змодельованих виробничих ситуаціях.
Щиру подяку учасники висловили
організаторам семінару і тренерам за
нормативні, довідкові та навчальні
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наголосив профспілковий лідер. І коли
приймалося рішення про атестацію
робочих місць в 1985–1986 рр., то
атестація і раціоналізація їх проводилась по всій країні. Усувалися всі шкідливі та небезпечні виробничі фактори,
забезпечувались компенсаційні виплати. Тому розбудову треба вести за
такими напрямами:
Атестація робочих місць. У країні
щонайменше третина робочих місць
не пройшла атестацію. З них майже
половина – з додержанням встановленого п'ятирічного терміну. А тому і
роботодавці, і держава, і профспілки
працюють наосліп у цьому напрямі.
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009
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Начальник теруправління по Вінницькій області
А. Коваль розповідає про ініціативи Держгірпромнагляду
С. Українець (праворуч) висвітлює позицію ФПУ

Р. Литвяков, М. Волинець,
В. Костриця (зліва направо)
під час відкриття семінару

матеріали, якими були забезпечені
усі бажаючі для подальшого їх використання у роботі.
Кожен з учасників семінару під
час засідання круглого столу після
обговорення підсумків семінару висловив свою думку з приводу отриманої інформації і побажання щодо тематики подальших зустрічей з експертами МОП.
Спеціалісти з охорони праці Держгірпромнагляду та профспілок розмірковували, які важелі потрібно задіяти, щоб впровадити в Україні світовий досвід від національного рівня
до рівня підприємств. На їхню думку,
на багатьох підприємствах служби
охорони праці сприймаються як такі,
що лише заважають отриманню прибутку. Вони не мають належного авторитету, але при цьому повинні реалізовувати свої функції.
Одним із шляхів покращання ситуації є просвітницька діяльність в осередку роботодавців, які не переймаються, а може, і не здогадуються про
економічні наслідки – втрати через кожний нещасний випадок на виробництві. Зазначалось, що в Україні система
управління охороною праці на більшості підприємств малого та середнього бізнесу не впроваджена або впроваджена формально. В умовах економічної кризи багато роботодавців розглядають витрати на охорону праці як
резерв для зниження виробничих витрат, тому заходи щодо забезпечення
здорових і безпечних умов праці фінансуються за залишковим принципом. Щоб стимулювати роботодавців
сприяти впровадженню підходів МОП
на підприємствах, потрібно, щоб державні органи в першу чергу сприймали їх у контексті соціального діалогу і
надавали відповідну підтримку.
Багато учасників визначали соціальний діалог як важливий елемент
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Координатори МОП Р. Литвяков (ліворуч) та М. Рудаков
проводять тренінг

СУОП. Сьогодні триває співпраця
між державою і профспілками, починаючи із спільних перевірок на підприємствах і закінчуючи погодженням з профспілками урядових документів. Хоча в деяких питаннях, наголошували представники профспілок, сьогодні соціальний діалог з
роботодавцями налагоджено більш
плідно, ніж з державною стороною.
Пропонувалось надалі збирати
разом на подібних заходах представників трьох сторін і навчати їх, щоб посадовці, які приймають рішення, мали достатній багаж знань. Тоді мимоволі вони пройматимуться духом проблеми, почнуть за неї вболівати і мета
стане більш досяжною.
Дуже важливим є використання
досвіду працівника при оцінці ризиків. Такий досвід також повинен бути
складовою СУОП. Дійсно, законодавством передбачена така інституція, як комісія з питань охорони праці, проте на практиці вона займається
лише з'ясуванням вини потерпілого,
хоча саме вона мала б узяти на себе
оцінку ризиків на підприємстві.
Учасників вразило цивілізоване
ставлення в європейських країнах до
такого виробничого фактора, як психологічні навантаження. Вони в українських реаліях сприймаються екзотично. Аналізуючи акти за формою
Н-1, можна зустріти формулювання «особиста необережність» і тому
подібне, хоча за багатьма травмами
стоїть «примусовий ритм роботи»,
«поспіх», «занадто жорсткі вимоги
або цілі».
На семінарі пропонувалося підтримати ініціативи щодо ратифікації
Україною таких Конвенцій МОП:
152 – про техніку безпеки та гігієну праці (портові роботи) (1979 р.);
155 – про безпеку та гігієну праці
(1981 р.);

187 – про основи, що сприяють
безпеці та гігієні праці (2006 р.).
Це сприятиме вдосконаленню національної системи управління охороною праці.
Усвідомлюючи важливість та актуальність питань охорони праці на
підприємствах, спеціалісти з охорони
праці прийняли рекомендації:
вдосконалити нормативно-правову
базу на національному рівні з питань
охорони праці, адаптувати національні
норми з питань охорони праці до міжнародного законодавства;
провести спільний семінар з питань
охорони праці з представниками роботодавців, профспілок та органів влади;
впровадити систему управління
охороною праці, яка б відповідала документу МОП – СУОП 2001 на регіональному рівні або на пілотних підприємствах. На прикладі цих підприємств показати ефективність впровадження СУОП;
залучати роботодавців та керівників підприємств до навчання з питань
охорони праці;
розвивати та впроваджувати економічне стимулювання охорони праці;
розробити практичні рекомендації
з питань охорони праці для конкретних робочих місць;
підготувати профспілкових тренерів та спеціалістів з питань охорони
праці для проведення навчання з метою зменшення кількості порушень
охорони праці на робочому місці;
профспілковим організаціям постійно використовувати в своїй роботі нормативні матеріали з питань охорони праці.
Опрацьовані рекомендації будуть
надіслані в штаб-квартиру МОП у
Женеві для пошуку шляхів ефективної вза ємодії у майбутньому між
МОП і органами України, які займаються охороною праці.
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Коротко про важливе
Видобувники вугілля
браконьєрським способом
наражають працівників на
смертельний ризик – рівень
травматизму при цьому набагато
вищий, ніж на державних
підприємствах. Правоохоронні
органи Донецької області у жовтні
поклали край незаконному
вугледобуванню у Шахтарському
та Харцизькому районах. Загалом
з початку 2009 р. ліквідовано
170 «копанок», порушено
49 кримінальних справ проти
їх власників.

Реклама

У листопаді минув рік після
введення нових штрафів за
порушення Правил дорожнього
руху. За інформацією Херсонського
облуправління ДАІ,
за 10 місяців 2009 р. в області
виявлено 157 тис. порушень
(за аналогічний період 2008 р. –
228,3 тис.). Головними
порушеннями, які спричинили
ДТП, є: перевищення швидкості,
управління транспортом
у нетверезому стані, порушення
правил обгону, неправильний
проїзд перехресть. Кількість ДТП
зменшилась на 34,5%
(728 проти 1112 у 2008 р.).
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У м. Миколаєві почастішали
випадки виявлення електричного
струму на зовнішніх
та внутрішньобудинкових мережах
газопроводу. Головна причина –
використання газопроводів
для крадіжок електроенергії.
У листопаді комісія у складі
представників ВАТ «Миколаївгаз»,
Миколаївського управління
експлуатації газового господарства,
ВАТ «Миколаївобленерго»,
управління з питань надзвичайних
ситуацій міськвиконкому провела
перевірки та заміри на будинкових
мережах газопроводу.
За результатами роботи комісії
Департамент ЖКГ міста прийняв
рішення про припинення подачі
газу до одного багатоквартирного
будинку.

У Держгірпромнагляді

Засідання колегії
За матеріалами засідання підготував
заступник головного редактора
журналу «Охорона праці»

Костянтин Теличко
Фото автора

У

листопаді на черговому засіданні колегії було розглянуто
питання про стан організації
правової роботи в системі
Держгірпромнагляду. Заступник начальника управління нормативноправового та юридичного забезпечення Комітету І. Калиновська зазначила, що в умовах постійних змін
(удосконалення) законодавства це
питання є дуже актуальним.
Проводячи перевірки, інспектори
дуже часто тепер працюють з юристом підприємства. І від знань та вміння інспектора правильно застосовувати вимоги законодавства залежать
якість самої перевірки та оформлення
документів.
Під час аналізу пред’явлених позовів до органів Держгірпромнагляду
виявлено тенденцію до збільшення
кількості оскаржень роботодавцями
дій інспекторського складу (визнання
приписів та розпоряджень на призупинку виконання робіт або об’єктів
незаконними, протиправними). Майже 60% судових справ – це розгляд
спорів, пов’язаних з проведенням

Доповідає І. Калиновська

розслідування нещасних випадків на
виробництві. У разі задоволення позовних вимог роботодавця потрібно
відшкодовувати шкоду, завдану неправомірними діями.
За таких обставин наявність юридичних служб у теруправліннях та на
підприємствах системи Держгірпромнагляду є нагальною потребою.
Відповідно до п. 2 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.11.2008 р.
№ 1040, юридична служба органу виконавчої влади, підприємства утворюється як самостійний структурний
підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (департамент, управління,
відділ, сектор). На підприємстві виконання цих функцій може бути покладено на юрисконсульта.
Сьогодні в усіх теруправліннях
створено юридичні служби, але понад
60% з них не заявлені як самостійний
структурний підрозділ, що не відповідає
вимогам Загального положення (наприклад, головний спеціаліст-юрисконсульт у відділі організації державного нагляду та обліку травматизму).
Доповідач зазначила, що на ряді
підприємств, які належать до сфери
управління Держгірпромнагляду,
взагалі відсутні юридичні служби.
На чотирьох з цих підприємств за
потреби укладаються договори зі
сторонніми юридичними службами щодо надання юридичних послуг.
На думку керівництва Держгірпромнагляду, зазначене свідчить про неналежне ставлення
керівників до цих питань і є порушенням вимог законодавства, яке
передбачає обов’язковість створення юридичної служби. Адже до
основних завдань служби також
належить перевірка стану додержання вимог законодавства в
структурних підрозділах, розроблення методичних рекомендацій,
спрямованих на правильне застосування вимог законодавства,
проведення консультацій, роз’яснень, у т. ч. – інформування про
внесення відповідних змін до
нормативно-правових актів.
Аналіз організації правової роботи на місцях свідчить про те, що
такі юридичні служби не дуже відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків. Однією з
причин такого становища з-поміж
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Наглядова практика

Небезпечніше вибухівки –
недобросовісне ставлення
до посадових обов’язків

Державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод», без перебільшення, належить до розряду унікальних. Тут свого часу кувався ракетний щит Радянського Союзу, а
з його розпадом і скороченням озброєння персонал перекваліфікувався на утилізацію боєприпасів, твердого ракетного палива та виробництва вибухівки для промислових потреб.
Наприкінці вересня уперше за останнє десятиліття стан охорони праці на цьому підприємстві став предметом обговорення на засіданні колегії Держгірпромнагляду.
Доповідає В. Іванченко
іншого є недостатня вимогливість з
боку юридичної служби центрального
апарату.
Заслухавши та обговоривши інформацію І. Калиновської про стан
організації правової роботи в теруправліннях Держгірпромнагляду та
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління Комітету, колегія зазначила, що в деяких теруправліннях і
майже на усіх підприємствах, в установах та організаціях, що належать
до сфери управління Держгірпромнагляду, стан організації правової роботи не відповідає вимогам Загального
положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного
підприємства, установи та організації.
Для покращання ситуації рішенням колегії, зокрема, начальників вищезгаданих організацій зобов’язано
вжити заходів, спрямованих на приведення роботи юридичної служби у
відповідність до зазначених вимог.
Про підсумки перевірки підготовки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику до роботи в
осінньо-зимовий період 2009–2010 рр.,
проведеної теруправліннями Держгірпромнагляду, доповів начальник
управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду В. Іванченко.
Було з’ясовано, що на перевірених підприємствах та в організаціях
видано накази та затверджено плани
щодо підготовки до осінньо-зимового
періоду, в яких передбачено виконання необхідних заходів, вказано терміни їх виконання та призначено відповідальних осіб, створено штаби з ліквідації можливих аварійних ситуацій,
призначено їх керівників, розроблено
схеми дій. Проведено протиаварійні
тренування та інструктажі з оперативним персоналом енергетичних
підприємств.
www.ohoronapraci.kiev.ua

Під час перевірок було виявлено
низку недоліків в організації цієї роботи, а саме: не всі вугільні підприємства належним чином підготували
котельне устаткування до роботи в
зимових умовах; на підприємствах газового господарства не завершено
складання паспортів готовності котелень до опалювального сезону; в
окремих регіонах не на всіх системах
газопостачання повністю проведено
технічне обслуговування; на підприємствах електроенергетичної галузі
повільно вирішується питання щодо
забезпечення резервними джерелами
електропостачання об’єктів першої
категорії електропостачання, не всі
об’єкти галузі готові до роботи в умовах ожеледиці і можливого обмерзання проводів; не на всіх підприємствах
з виробництва та транспортування
теплової енергії створено достатній
запас основного та резервного палива; працівники не у повній мірі забезпечені теплим спецодягом.
Подібні недоліки є характерними
й для інших галузей суспільного виробництва.
Під час перевірок було виявлено
4073 порушення вимог нормативних
актів з охорони праці, заборонено
експлуатацію 1398 об’єктів та виконання робіт. За допущені порушення
притягнено до адміністративної відповідальності 433 посадові особи, з
них перших керівників – 38. Керівникам підприємств видано обов’язкові
до виконання приписи, про результати перевірок проінформовано відповідні облдержадміністрації та органи
місцевого самоврядування.
З метою запобігання аваріям та
виробничому травматизму, посилення ефективності державного нагляду
за станом промислової безпеки та
охорони праці на суб’єктах господарювання з високим ступенем ризику серед іншого колегія зобов’язала начальників теруправлінь посилити нагляд за суб’єктами господарювання з

високим ступенем ризику й у разі необхідності вживати заходів щодо їх
безпечної експлуатації.
Також на засіданні колегії було заслухано та обговорено інформацію
начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Держгірпромнагляду І. Покотія про посилення
роботи щодо запобігання корупційним діянням у сфері державного нагляду за промисловою безпекою та
охороною праці. Колегія зобов’язала
начальників теруправлінь Держгірпромнагляду:
у разі надходження інформації
(скарги, заяви тощо) про факти вимагання працівниками теруправлінь
коштів, матеріальних благ, послуг,
пільг або інших переваг забезпечити недопущення перебування на займаних посадах останніх, після підтвердження виявлення корупційних
діянь;
в організації діяльності теруправління керуватися принципами, спрямованими на створення системи протидії корупції та посилення авторитету Держгірпромнагляду;
здійснювати жорсткий контроль
за виконанням наказу від 15.04.2008 р.
№ 89-к «Про затвердження плану
заходів, спрямованих на запобігання
корупційним і злочинним проявам
у системі Держгірпромнагляду на
2008–2010 роки», усувати причини
та умови, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень;
поглибити вивчення антикорупційного законодавства працівниками
інспекторського складу шляхом самоосвіти, проведення в теруправліннях семінарів, нарад. Удосконалити
систему підвищення кваліфікації державних інспекторів з метою ознайомлення з новими обмеженнями, що
передбачаються у Законі України
«Про засади запобігання та протидії
корупції», який набирає чинності з
1 січня 2010 року.
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Михайло Федій, начальник
Придніпровської міжрегіональної
державної інспекції промислової
безпеки та охорони праці
в хімічній промисловості
Фото Л. Безуглого та з архіву
підприємства

Д

ержавне підприємство
«НВО «Павлоградський хімічний завод» є об’єктом
підвищеної небезпеки. Тому
ще на початку 90-х років Держнаглядохоронпраці було прийнято рішення
визначити робоче місце державного
інспектора охорони праці безпосередньо на його території. Таким чином, тут щомісяця проводилося 2–5
оперативних і щороку одна комплексна перевірки. Причому щороку за результатами перевірок у Павлограді за
участі керівників і спеціалістів заводу
проводилося виїзне засідання ради
теруправління.
Якщо подивитися з точки зору
доцільності подібних заходів, то протягом десятиліття на підприємстві не
було аварій, групових нещасних випадків і нещасних випадків зі смертельними наслідками. Але з початку
поточного року тут допущено зростання рівня загального травматизму.
Якщо протягом 2005–2008 рр. було
зареєстровано 4 нещасні випадки і
при цьому травмовано чотирьох працівників, то за 5 місяців 2009 р.
сталося 3 нещасні випадки. Серед
них – один груповий нещасний випадок з трьома потерпілими та один
випадок зі смертельним наслідком.
Усього було травмовано 5 працівників.
Характерно, що усі нещасні випадки (за винятком одного, під час
якого загинув працівник) сталися при
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виконанні робіт з утилізації боєприпасів та виробництва промислових
вибухових речовин. Зокрема, 7 січня
під час перевантаження тротилу з
вагона у вагон обморозив руки
робітник М. Згодом з’ясувалося, що
у нього це не вперше – любить зимову риболовлю. Однак факт залишився фактом: останнє обмороження
трапилося під час виконання трудових
обов’язків, і вантажнику у лікарні ампутували фаланги на кількох пальцях.
2 лютого стався груповий нещасний випадок, пов’язаний з утилізацією рушничного пороху. Робота виконувалася бригадою з семи осіб, у тому
числі за участі стажистів. Тут мова
йде не просто про порушення інструкції з охорони праці. Сталося те, що,
як кажуть, у голові не вкладається.
Бо повністю порушено діючу на підприємстві технологію з утилізації пороху, яка передбачає виконувати цю
роботу на установці утилізації твердих відходів дистанційно без присутності людей. Того дня, отримавши
наряд, робітники під час знищення
картузів (мішечків з порохом для ар-

Усі нещасні випадки (за винятком одного, під час якого
загинув працівник) сталися
при виконанні робіт з утилізації
боєприпасів та виробництва
промислових вибухових речовин.
тилерійських снарядів), почали спалювати елементи зарядів, кидаючи їх
по черзі у багаття. Під час закидання
чергового картуза його викинуло з
вогнища. Запалений картуз упав на
мішок з іншими картузами, які спалахнули. Постраждало троє осіб,
отримавши опіки.

Питається: невже ніхто не пояснював робітникам, що спалювати порох на відкритому вогні не можна, що
спалювати його запакованим забороняється? Хіба на підприємстві не існує технологічної лінії, на якій можна
безпечно утилізувати порох? Звичайно, існує. Але партія пороху масою 1 т (!!!) чомусь не спрямовується
до спеціальної печі для спалювання, а
подається до бруствера, за яким розкладається звичайне багаття.
Відповідь на це запитання дало
розслідування нещасного випадку.
З’ясувалося, що спеціальна піч для
знищення пороху перебувала на ремонті. Знаючи це, заступник начальника дільниці прийняв рішення продовжувати роботу за допомогою відкритого вогню, адже склад затоварений і з ситуації треба було якось виходити. Майстер Л. Тяглова розклала
багаття і залучила до небезпечної
справи робітників. Чим закінчилося
порушення, ми уже знаємо. Тож не
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розділів. Усі причини нещасних випадків – організаційні. А це – невиконання вимог посадових інструкцій
та інструкцій з охорони праці, порушення технологічного регламенту.
На превеликий жаль, за висновком
комісії, сам комерційний директор
так і не зрозумів свою роль і місце в
організації безпечного виробництва
вибухових речовин та утилізації боєприпасів.
Тут також не можна не сказати і
про те, що служба охорони праці, у
першу чергу начальник відділу Н. Дир-

чину проблем зі станом безпеки
праці знач ною мірою пов’язують з
хронічним недофінансуванням з боку держави програм утилізації боєприпасів. І з цим не можна не погодитися. Однак не можна не враховувати і ту обставину, що в основі і нещасних випадків, які сталися
на підприємстві, і багатьох невирішених питань охорони праці лежить недобросовісне ставлення посадових осіб до своїх обов’язків.
Цю проблему необхідно вирішити
якнайшвидше.

Інформація

Заборонено експлуатацію 5 ШГРП

У

жовтні 2009 р. державні інспектори теруправління
Держгірпромнагляду по Закарпатській області провели перевірку додержання Правил безпеки систем
газопостачання України під час експлуатації ШГРП
у структурних підрозділах ВАТ «Закарпатгаз».
Серед порушень, які було виявлено,– невідповідність
режимів роботи ШГРП затвердженій режимній карті (Перечинська філія); недотримання графіка перевірки спрацювання запірно-запобіжних і запірно-скидних клапанів
(Свалявська та Берегівська філії); відсутність відміток в
експлуатаційних журналах про роботи, виконані під час

Вилучення твердого палива з ракети

Було виявлено 466 порушень нормативних актів з
охорони праці, призупинено
експлуатацію 35 одиниць устаткування та робіт, до адміністративної відповідальності притягнено 31 посадову особу.
хідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам та усунення їх причин. Тут фактично відсутній контроль
за експлуатацією електроустановок
та іншого обладнання з боку начальника енергоуправління А. Нечай, яка
безпосередньо підпорядкована технічному директору. На 30 трансформаторних підстанціях не перевірено
стан безпеки електроустановок і відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки.
А ці підстанції забезпечують не тільки
роботу підприємства, а й житлові масиви Павлограда. Виходячи з цього,
було прийнято рішення обмежити виконання робіт персоналом на підстанціях до отримання експертного висновку щодо можливості подальшої їх
експлуатації.

Не кращий стан виявився в електролізній. На дільниці водозабезпечення та очисної системи на порушення проекту відсутній контроль і
сигналізація за вибухонебезпечною
концентрацією водню, не встановлено вентилятор у іскробезпечному виконанні, відсутня припливна вентиляція та відповідний контур заземлення. Виходячи з цих та ряду інших
порушень, керівникові підприємства
направлено подання стосовно невідповідності займаній посаді начальника енергоуправління А. Нечай і головного енергетика підприємства
В. Копаня.
Така ж позиція комісії і стосовно
головного механіка заводу О. Разомасова. Вже другий рік підряд фахівці теруправління звертають увагу
посадових осіб науково-виробничого
об’єднання на незадовільний стан
експлуатації вибухозахищених вентиляційних установок. Але з цього
приводу не розроблено, а отже, і не
втілено заходи щодо приведення
вентиляторів у відповідність до вимог Правил будови, монтажу і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів.
На підприємстві незадовільно організовано нагляд за станом будівель
і споруд заступником технічного директора В. Рогозою. Не кращі справи і в підрозділах, які підпорядковані
комерційному директору В. Кирилову. Сам керівник не виконував у повному обсязі свої обов’язки з питань
охорони праці. Як наслідок, з 4 нещасних випадків, що мали місце на
підприємстві за останні два роки, 3
сталися з працівниками підпорядкованих комерційному директору під-
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Трибуна держінспектора

Фотозвинувачення

Приховуванню нещасних випадків – БІЙ!

На цей раз
ПОЩАСТИЛО

За даними Держгірпромнагляду, левова частка нещасних випадків стається на підприємствах недержавних форм власності, де питання охорони праці відсуваються на задній план.
Про нещасні випадки, що сталися на ряді таких підприємств у середині липня і на початку
серпня, теруправлінню Держгірпромнагляду по Одеській області стало відомо лише наприкінці серпня.

Василь Сопільняк
Фото автора

Ольга Воробйова, головний державний інспектор

У

Одеської держінспекції промислової безпеки та охорони
праці в АПК і СКС

П

ро нещасний випадок, що стався з охоронником ТОВ «Патріот» О. Шевченком, теруправлінню стало відомо з повідомлення обласної
клінічної лікарні. Для того, щоб дізнатися про
обставини та причини травми, теруправлінню довелося
робити запит керівництву підприємства. Відповідь було
одержано тільки 31 серпня. Комерційний директор І. Казак повідомив, що 17 липня 2009 р. о 6 год ранку до офісу
ТОВ «Патріот» увірвалися озброєні бійці спецпідрозділу
«Сокіл» і почали проводити обшук. Охоронника О. Шевченка, який чергував того дня, надягнувши на нього наручники, кинули на підлогу, в результаті чого він одержав
травму голови. Після цього його забрали до міської прокуратури. Після повернення до офісу потерпілому стало
зле. Машиною «швидкої допомоги» його доставили до обласної клінічної лікарні, де йому було надано медичну допомогу, зроблено необхідні аналізи та томограму голови.
Листка непрацездатності О. Шевченко, за його твердженням, не брав, і через три доби, за графіком, вийшов на
роботу.
Про те, що сталося з інспектором оргвідділу ВАТ
«Туристично-виробнича фірма «Чорне море» Д. Ніколає-
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Реклама

матеріалі «Невиправдана ейфорія», що був вміщений у рубриці «Фотозвинувачення» («Охорона праці», № 8, 2009 р.), автор піддав критиці
підрядника (приватне підприємство «Будалгоритм») за допущені ним порушення будівельних норм і
правил (зокрема, відсутність облаштованого по периметру об’єкта другого ряду захисних козирків із суцільного
настилу) при спорудженні багатоповерхового житлового
будинку по вул. Львівське шосе у м. Хмельницькому. Виявилося, що цієї критики замало, аби підрядник усунув
порушення. Внаслідок падіння будівельних матеріалів з
перекриття дев’ятого поверху було зруйновано один із козирків першого ряду (фото 1). Не важко собі уявити, що
могло статися, якби в цей момент у зоні падіння (під козирком першого ряду) перебували працівники.
У зв’язку з тим, що після висловленої в журналі
критики органи державного управління міста палець
об палець не вдарили, щоб змусити роботодавця забезпечити на будівельному майданчику дотримання
нормативно-правових актів з охорони праці, то чи не
пора це зробити прокуратурі міста? Тим більше, що
на будівельному майданчику допускаються й інші
порушення вимог безпеки. Зокрема, робітники продовжують працювати без засобів індивідуального захисту (фото 2).

технічного обслуговування, та незадіяність ліній редукування, не відглушених заглушками (Ужгородське управління, Мукачівська філія). Заборона експлуатації згаданих ШГРП убезпечить населення від аварійних ситуацій,
подібних тій, що призвела до загибелі 23 мешканців багатоповерхівки у Дніпропетровську кілька років тому. За
результатами перевірки видано 16 приписів, відповідно
до яких необхідно усунути 178 порушень нормативноправових актів з охорони праці. До адміністративної відповідальності притягнено 16 посадових осіб. Заборонено
експлуатацію 5 ШГРП.
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вим, у теруправлінні також дізналися з повідомлення Одеської міської клінічної лікарні
№ 10. Виявилося,
що в одному з приміщень підприємства (готелі) сталася пожежа, під
час якої потерпілий отруївся чадним газом. З готелю про те, що сталося, повідомлення не було, і головний державний інспектор звернулася
туди за роз’ясненнями. З адміністрації повідомили, що
Д. Ніколаєв отруївся... йогуртом. У лікарні йому начебто
надали першу медичну допомогу, і через годину він був на
своєму робочому місці. Це що ж виходить: лікарі не змогли відрізнити отруєння чадним газом від харчового? І
скільки йогурту треба випити здоровому чоловікові, щоб
потрапити на лікарняне ліжко?
У відповідь на листи теруправління з приводу нещасних випадків з їх співробітниками голова правління
гаражно-будівельного кооперативу «Дружба» В. Кримський і директор Одеської обласної дирекції ТОВ «Національна акціонерно-страхова компанія «Оранта» Є. Мельников взагалі не надали ніяких пояснень.
Як бачимо, на зазначених підприємствах сталося приховування нещасних випадків. З’ясувалося, що розслідування їх у встановленому порядку не провадилося, їх не
було взято на облік. А це означає, що у разі ускладнень
наслідків нещасних випадків людина не одержить відшкодування шкоди і не матиме ніяких засобів на лікування.
Швидше за все, потерпілі про це й не знали, а власники
підприємств не проінформували їх про можливі наслідки.
На жаль, нині це біда більшості підприємств приватного бізнесу, де подібні випадки непоодинокі. На цих підприємствах не функціонує система управління охороною праці, не розроблені положення про службу охорони праці,
про навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
не складено переліку посадових осіб, які зобов’язані проходити перевірку знань з охорони праці.
Теруправління тримає на контролі розслідування нещасних випадків на виробництві. Забезпечено цілодобове
чергування з метою оперативного реагування на повідомлення з лікувально-профілактичних закладів і підприємств. У робочий час повідомлення приймають співробітники відділу організації нагляду за промисловою безпекою
та охороною праці, у нічний час, вихідні та святкові дні –
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009

Фото К. Цвігун

мислові вибухові матеріали підприємство не тільки перейшло на чотириденний робочий тиждень, а й вимушене було скоротити кожного третього
працівника. В умовах нестабільної
роботи на заводі склалася така ситуація, коли деякі керівники структурних підрозділів не тільки не виконують покладені на них обов’язки щодо
вирішення питань охорони праці, а
навіть ігнорують їх і допускають злочинну недбалість. Зі свого боку керівництво підприємства не вживає необ-
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вянська та начальник управління охорони праці Т. Холоденко, не давали
належної оцінки роботі директорів,
начальників управлінь і виробництва,
не інформували з приводу очевидних
проблем генерального директора заводу. І це також знайшло відображення у рішенні колегії Держгірпромнагляду, у поданнях стосовно
відповідності займаній посаді начальника відділу охорони праці підприємства.
Самі керівники ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» при-

Реклама

було нічого несподіваного у тому, що
теруправління Держгірпромнагляду
по Дніпропетровській області у березні організувало комплексну перевірку виробництва промислових вибухових матеріалів, утилізації боєприпасів і твердого ракетного палива.
Висновки державних інспекторів
виявилися жорсткими: призупинено
чи обмежено експлуатацію 11 одиниць обладнання, притягнено до адміністративної відповідальності 6 посадових осіб. За пропозицією інспекторів були звільнені із займаних посад
головний механік підприємства та заступник начальника виробництва. А
стосовно дій майстра матеріали пішли до прокуратури і там їх кваліфікували як злочинні. Був суд. Майстра
позбавили волі на рік. Щоправда,
умовно. Але, все одно, це – резонанс
і сигнал для інших керівників: правила треба поважати. Щоб стабілізувати ситуацію, на виробництві промислових вибухових речовин ввели особливий режим державного нагляду за
станом промислової безпеки та охорони праці.
Але, як кажуть, ще не встигли поставити підписи під матеріалами комплексної перевірки, як до Павлограда
змушені були відряджати ще одну групу
інспекторів. 19 травня на ДП «НВО
«Павлоградський хімічний завод» у
трансформаторній підстанції напругою
6 кВ загинув від ураження струмом
кабельник-спаювальник. Знову та ж сама картина: знаючи, як і що треба робити, робітник виконував усе навпаки.
Ось чому у липні згідно з планом
роботи Держгірпромнагляду було
проведено комплексну перевірку
всього підприємства. Було виявлено
466 порушень нормативних актів з
охорони праці, призупинено експлуатацію 35 одиниць устаткування та робіт, до адміністративної відповідальності притягнено 31 посадову особу.
Виникає цілком умотивоване запитання: як можна було дійти до такого рівня організації охорони праці,
щоб наглядовому органу довелося
вживати таких непопулярних заходів?
Аналіз стану охорони праці та виявлених порушень свідчить, що в умовах кризи керівництво підприємства в
особі генерального директора Л. Шимана та технічного директора Є. Устименка не забезпечило функціонування ними ж затвердженої системи
управління охороною праці відповідно до вимог Закону «Про охорону
праці». Після значного скорочення
фінансування державних програм з
утилізації твердого ракетного палива
і боєприпасів, падіння попиту на про-

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ
Перевірка показала

Г ірка статистика

Спеціаліста з охорони праці –
ПІД СКОРОЧЕННЯ?

ЦЬОГО

За оперативними даними, у листопаді 2009 р. в Україні на
виробництві загинула 41 особа – на 13 менше, ніж за такий самий період минулого року; сталося 16 групових нещасних випадків, під час яких травмовано 47 осіб, у тому числі 2 – смертельно.
Коротко про обставини деяких нещасних випадків:

Володимир Пахомов, головний державний інспектор
Одеської державної інспекції промислової безпеки
та охорони праці на залізничному, автомобільному
транспорті, в авіації та машинобудуванні

03.11 у СТОВ «Пролетар Харківщини» (Золочівський район Харківської
області) під час оранки землі трактор перекинувся у канаву. Тракторист загинув на місці події.

С

таледротово-канатний завод (нині – ВАТ «Стальканат») засновано в 1806 р. Основна мета діяльності підприємства – виробництво сталевих канатів і дротів різного призначення та типорозмірів, плетеної сітки, фібри. Завод експлуатує машини,
механізми, устаткування підвищеної небезпеки: агрегати
патентування та оцинкування дротів, печі для відпалу,
устаткування для газополуменевої обробки металу, а також деревообробне, металообробне, ковальсько-

05.11

в Онуфріївському районі Кіровоградської області охоронник філії
ТОВ «Верес» (м. Київ), перебуваючи на робочому місці, увімкнув саморобний
електрообігрівач і заснув. Поряд з обігрівачем лежала тканина, яка почала
тліти, наповнюючи приміщення димом. Охоронника було знайдено мертвим – він отруївся продуктами горіння (токсичним газом).

05.11 на будівельному об’єкті у м. Севастополі (АР Крим) під час укладання бетону обвалився стояк, не витримавши навантаження. Робітник ТОВ
«Комплексбуд Південь» одержав при цьому пошкодження внутрішніх органів,
несумісні з життям.
06.11 на складі зерна ДП «Ганнопільський спиртовий завод» (Славутський район Хмельницької області) робітниця потрапила під зсув зерна,
спричинений вібрацією від роботи стрічкового конвеєра, і загинула на місці
події.
11.11 у Тернопільському районі електромонтер РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» під час підготовки до демонтажу проводів ПЛ-10 кВ отримав
смертельне ураження електрострумом, виконуючи роботи на опорі.
12.11 у с. Нижня Рожанка (Сколівський район Львівської області) працівники ТОВ «Контур» з м. Новий Розділ (Львівська область) виводили
дерев’яний зруб будівлі. Під час встановлення чергової колоди на висоті 3 м
майстер ненароком став на колоду і разом з нею впав на перекриття цокольного поверху, що й призвело до його смерті.
18.11 у с. Березівка Кіровоградської області робітники ТОВ «Автотехпром» (м. Олександрія) знімали зовнішнє колесо автомобіля КрАЗ-6510.
Раптом стався розрив шини цього колеса. Повітряною хвилею одного з
робітників було відкинуто вбік, внаслідок чого він отримав смертельну
травму.
20.11 у цеху заводу «Ленінська кузня» (м. Київ) під час піднімання гакової підвіски мостового крана не спрацював кінцевий вимикач. Канат обірвався, підвіска упала з висоти 10 м на стропальника, який перебував на той час у
небезпечній зоні. Потерпілий помер на місці події.
Підготувала головний спеціаліст Держгірпромнагляду

Наталія Савенкова
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***
Невдовзі після комплексної перевірки у ВАТ «Стальканат» стався нещасний випадок з гартівником цеху
зварювального дроту М. Боснаром.
Під час порізки дерев’яної плити на
круглопиляльному верстаті плиту вирвало з рук і диском пили відкинуло
убік. При цьому права рука працюючого потрапила в обертовий диск пили,
і він одержав тяжку травму руки –
травматична ампутація п’ятого пальця
правої кисті, перелом середньої фаланги ще двох пальців.
Розслідуванням було встановлено, що потерпілий працював на деревообробному устаткуванні за вказівкою адміністрації, не маючи професійних навичок, не був навчений, не
пройшов інструктаж з питань охорони праці за професією, що дає право
експлуатувати циркулярну пилку без
огородження.
Адміністрація ВАТ «Стальканат»
не повинна економити на службі охорони праці. Навпаки – треба посилювати її і взагалі повернутися обличчям до питань організації роботи з
охорони праці на виробництві відповідно до чинного законодавства.
3.
Зам. №
www.ohoronapraci.kiev.ua
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Винен? Відповідай!

АНИ

АЛЕКСЄЙЧУК О. М. – директор ТОВ «Оптима-Плюс», м. Сімферополь, АР Крим; БОБКОВА А. І. – директор ПП «Горноє», Сакський район,
АР Крим; ЗЕЛЕНСЬКИЙ В. П. – директор ТОВ «Агробуд В», м. Вінниця;
РОЗВОРА В. І. – директор ТОВ «Хмільтеплоресурс», м. Хмільник Вінницької області; ВЕРЕДІЙ Л. М. – директор ТОВ «Лан-Волинь», Рожищенський район Волинської області; ТИТАРЧУК Т. І. – директор ТОВ «Родос»,
м. Дніпропетровськ; ГЛУЩУК В. В. – директор ТОВ «Укрлікнафта», м. Дніпропетровськ; ПАПКО В. В. – начальник шахти «Прохідницька» ЗАТ «Запорізький ЗРК», Запорізька область; ФАНДЕЄВ С. Д. – директор ВП «Шахта
«Прогрес», м. Торез Донецької області; ЯЦЕНКО Л. І. – директор ТОВ
«Декор-Сервіс», м. Маріуполь Донецької області; ВОЗНЮК В. М. – директор
ВАТ «Укрвибухпром», м. Малин Житомирської області; ПАЛЕЦЬКИЙ О. В. –
директор ТОВ «Газовик», м. Бердичів Житомирської області; РУДЮК С. В. –
директор ТОВ «Соната», м. Берегове Закарпатської області; ВАРЕНИК О. В. –
директор ТОВ «Азовальянсбуд», м. Бердянськ Запорізької області; ПРОЦЕНКО І. А. – директор ТОВ «Лада-ЛТД», м. Запоріжжя; КУЧІРКА Т. Я. – директор ТОВ «Укрінтергазбуд», м. Івано-Франківськ; АЛЄКСЄВ В. В. – директор ТОВ «Будсервіс-Монтаж», м. Кіровоград; СІЧКАР М. М. – директор
ТОВ «Партнер-буд», м. Київ; КОРНІЄНКО А. Г. – директор КП «Гребінківське ЖКГ», Київська область; РОМАНЮК В. В. – директор ПП «Фелікс»,
м. Краснодон Луганської області; БАРТИЦЬКИЙ А. І. – директор ТОВ «Ватра», Дрогобицький район Львівської області; МАРЧЕНКО М. Д. – директор ВП «Шахта «Межирічанська», м. Червоноград Львівської області;
ХМЕЛИК А. П. – директор ТОВ «Стефі», м. Миколаїв; ФЕДІН В. М. –
директор ТОВ «Одисей-Д», м. Одеса; ШАТАЛІНСЬКИЙ І. І. – директор
ресторану «Уточкін», м. Одеса; СУЩЕНКО К. В. – директор ТОВ «ВІК
Трейд», м. Кременчук Полтавської області; СКРИННИК О. В. – директор
ТОВ «Форос-Агро», м. Полтава; ВАЛЮШКО Ю. Б. – директор ТОВ «Вентиляція плюс», м. Рівне; КОСТЮЧЕНКО О. В. – директор ТОВ «Нафта»,
м. Ямпіль Сумської області; ТРОЯН С. М. – директор ВАТ «Бровар», Теребовлянський район Тернопільської області; КРАСНОКУТСЬКИЙ В. В. – начальник КП «Зміївське», Харківська область; БУРЕНКО О. В. – директор
ПМП «Бриз», м. Гола Пристань Херсонської області; КАДИНСЬКИЙ С. П. – директор КП «Хмельницька меблева фабрика», м. Хмельницький; СИСЮК В. М. –
директор ТОВ «Сміла-Ресурси», Черкаська область; ГАВРИЛЮК Г. М. –
директор МПП «Енергія-3», м. Новодністровськ Чернівецької області;
ЛОХМАЧОВ О. Г. – директор магазину «Будматеріали», м. Чернігів.

Реклама

У листопаді 2009 р.
органами Держгірпромнагляду
за допущені порушення
законодавчих і нормативноправових актів з охорони праці
притягнено до адміністративної
відповідальності (оштрафовано)
428 керівників підприємств,
установ та організацій.
Серед оштрафованих:

ДОШ
КА н
еПОШ

Звичайно, в умовах економічної
кризи та спаду виробництва роботодавець змушений скорочувати персонал, об’єднувати посади. При цьому
часто питання промислової безпеки
та охорони праці стають другорядними, під скорочення потрапляють
працівники служби охорони праці.
Спеціалістам, які залишилися, ще й
урізають заробітну плату, що позначається на їхньому ставленні до виконання посадових обов’язків.
У процесі комплексної перевірки
було виявлено порушення ст. 21 Закону «Про охорону праці», яка встановлює вимоги: машини та механізми,
придбані за кордоном, допускаються в
експлуатацію лише за умови проведення експертизи на відповідність їх
нормативно-правовим актам з охорони праці нашої країни. Підприємство
придбало за кордоном волочильні стани, лінії перемотування, волочіння та
міднення дроту. При цьому було одержано експертний висновок на проектну документацію на реконструкцію
цеху стального дроту, де встановлено
це устаткування, а зазначена експертиза устаткування проведена не була.
У той же час служба охорони праці
підприємства не попередила адміністрацію про порушення Закону «Про
охорону праці».
На засіданні ради теруправління,
де розглядалися підсумки комплексної перевірки ВАТ «Стальканат»,
роботу адміністрації підприємства зі
створення безпечних умов праці було
визнано незадовільною. І поки адміністрація не повернеться обличчям до
цих проблем, порушення триватимуть, а служба охорони праці демонструватиме показову активність.

пресове, зварювальне устаткування, вантажопідйомні механізми, ліфти, котли,
підстанції, обладнання та лінійні
частини газопроводів систем газопостачання природним газом.
Крім того, на підприємстві є особливо небезпечний
об’єкт-склад, у
якому зберігається 300 т сірчаної
кислоти, що застосовується при
виробництві дроту.
Тому підприємство кваліфікується як суб’єкт господарської діяльності з високим ступенем ризику.
На підприємстві створено службу охорони праці, яка
складається з трьох осіб: начальника відділу, його заступника та інженера з нагляду за безпечними умовами праці.
Служба працює відповідно до Положення про відділ охорони праці та протипожежної безпеки. Проте воно не відповідає Типовому положенню про службу охорони праці
(НПАОП 0.00-4.35-04). Згідно із структурною схемою,
наведеною у Положенні, відділ підпорядковується директору із загальних питань і персоналу, а не генеральному
директору, що є порушенням ст. 15 Закону «Про охорону
праці». Працівники служби залучені до виконання функцій, не передбачених Типовим положенням. На заступника начальника відділу Є. Дімову покладено обов’язки особи, відповідальної за здійснення контролю за утриманням
та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
і підйомників. І це при тому, що у ВАТ «Стальканат» використовується близько 400 одиниць вантажопідйомних
механізмів, з яких тільки 60 зареєстровані в органах держнагляду. Адміністрацією підприємства розформовано бюро технагляду. Під скорочення потрапив й інженер з технічного нагляду за безпечною експлуатацією будівель та
споруд, а його обов’язки покладено на інженера з нагляду
за безпечними умовами праці, яка не має відповідної підготовки. Крім того, на неї покладено обов’язки здійснювати протипожежний нагляд. Усе це позначається на якості
контролю за станом охорони праці. За 10 місяців 2009 р.
працівниками відділу було видано 45 приписів, проте в них
часто-густо відображено лише незначні порушення, які не
стосуються стану та безпечної експлуатації виробничого
обладнання, будівель та споруд.

Підготувала головний спеціаліст Держгірпромнагляду

Наталія Савенкова
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Фото К. Цвігун

Впродовж 2005–2009 рр. у ВАТ «Стальканат» сталося 17 нещасних випадків. Керівництвом
теруправління Держгірпромнагляду по Одеській області було прийнято рішення провести
перевірку підприємства. У ході її було виявлено порушення у функціонуванні системи управління охороною праці.

МОГЛО НЕ СТАТИСЯ

Реклама

чергові. Кожного ранку черговий доповідає начальнику теруправління
про випадки травматизму за минулу
добу. Вся інформація з лікувальнопрофілактичних закладів реєструється в журналі екстрених повідомлень.
За 2008 р. було зареєстровано 472 повідомлення, впродовж першого півріччя 2009 р. – 104.
Спеціальне розслідування нещасних випадків зі смертельними наслідками, групових, а також нещасних
випадків з тяжкими наслідками проводять комісії, призначені наказом
теруправління. Оскільки розслідування нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності провадиться комісіями підприємств, проконтролювати їх своєчасність і якість
складно. З чим це пов’язано?
У травні нинішнього року вийшла
постанова Кабінету Міністрів України № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до
31 грудня 2010 року», яка суттєво
змінює напрям наглядової діяльності,
при цьому втрачається притаманна їй
оперативність. Постанова обмежує проведення планових перевірок суб’єктів
господарювання, крім тих, що віднесені до суб’єктів господарювання з
високим ступенем ризику. Виходить,
ми не можемо по гарячих слідах прихованого нещасного випадку провести кваліфіковану оперативну перевірку таких підприємств? Ця постанова, правда, дає змогу проводити
перевірки підприємств за письмовими зверненнями їх власників. Але
повідомлення про нещасні випадки з
тимчасовою втратою працездатності
від суб’єктів господарювання, що
дасть змогу інспекторові допомогти
оцінити ситуацію, визначити причини нещасних випадків і проконтролювати їх усунення, до теруправління не надходять.
Державні інспектори переконані,
що питання контролю за своєчасним
і якісним розслідуванням нещасних
випадків, а також можливість виявлення прихованих нещасних випадків, необхідно вирішувати на державному рівні. І якщо ми хочемо
стати європейською країною – для
наглядової роботи в сфері промислової безпеки та охорони праці треба
створити умови найвищої оперативності та найшвидшого реагування. А
кваліфіковані спеціалісти у нас для
цього є.
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Наука – виробництву

Нові технології

ПОВІТРЯ БУДЕ ЧИСТИМ
На рахунку колективу кафедри екології і безпеки життєдіяльності
Херсонського національного технічного університету, якою керує
докт. техн. наук, професор В. Михайлик, сотні винаходів, десятки з яких
впроваджені у виробництво. Серед них і такі, які суттєво сприяють покращанню умов праці і забезпеченню безпеки на виробництві.
Сергій Колесник, наш власкор
Фото з архіву університету
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кологія і безпека життєдіяльності людей – поняття,
невіддільні один від одного.
Тому метою багатьох наукових і дослідних робіт на кафедрі є вирішення питань, які стосуються покращання відразу й екології, і умов
праці на виробництві.
Серед останніх науково-дослідних
робіт колективу кафедри – вдосконалення процесу відцентрового пиловловлювання, розробка циклонноротаційного пиловловлювача, здатного працювати в сухому і мокрому
(як абсорбер) режимах. Робота проводиться під керівництвом старшого
викладача кафедри С. Кузнєцова. Це
питання особливо актуальне нині,
тому що забруднення повітря техногенними газоподібними й твердими
речовинами є однією з найважливіших проблем. Значна кількість техногенних забруднювачів виникає при
використанні органічного палива. З
двох тисяч ідентифікованих речовин,
що забруднюють атмосферне повітря, 80–85% припадає лише на чотири інгредієнти, одним з яких є пил.
Найбільшу небезпеку становить
тонкодисперсний пил, який постійно
є в наявності в повітрі. Частинки пилу розміром менше ніж 1 мкм набагато повільніше осідають з нерухомого повітря під дією сили тяжіння і
здатні зависати в приміщеннях практично на необмежений час, тоді як
частинки розміром 30–100 мкм випадають в осад за кілька хвилин. Механічні фільтри майже не уловлюють
мікроскопічні порошинки. Найнебезпечнішим є те, що такий пил не
вловлюється природним захистом
людського організму (війчастим епітелієм у бронхах) і осідає в легенях.
Тривала праця в умовах запиленого
повітря призводить до хронічних захворювань легень (пневмоконіозу).
Крім того, пил здатен адсорбувати з
повітря отруйні гази, що спричиняє

Безпечна експлуатація
ОПАЛУБНИХ СИСТЕМ
Під час зведення конструкцій за технологією монолітно-каркасного будівництва бетонні роботи
визначають темп будівництва, а опалубні системи — їхню трудомісткість.
З метою зменшення рівня виробничого травматизму під час зведення будівель з монолітного
залізобетону потрібна детальна розробка технічної документації з питань безпечних умов праці.

Колектив кафедри
отруєння організму, а також прискорює зношення обладнання, сприяє
утворенню вибухонебезпечних сумішей.
Для вирішення проблеми створено автономний газоочисний агрегат, в
якому об’єднані відцентровий тягодуттьовий процес з циклонним пиловловлюванням, ротаційним газоочищенням, диспергуванням й сепарацією зрошувальної рідини. Циклонноротаційний пиловловлювач (ЦРП) –
двоступінчастий апарат, в якому
використано принцип розділення неоднорідних пилогазових сумішей у зоні відцентрових сил спочатку в першій частині, що працює за принципом
циклона, а потім у другій, що працює
за принципом ротаційного пиловловлювача. Ступінь очищення в звичайних циклонних апаратах залежить від
відцентрової сили, що діє на пил, а
збільшення швидкості руху пилу в циклоні призводить до зворотного винесення пилу. Цей недолік усунуто в
розробленій авторами конструкції
ЦРП. Вперше було доказано, що за
рахунок відцентрового тягодуттьового устаткування забезпечується циркуляція тонкодисперсного пилу і його

повернення з ротаційної зони в циклонну, внаслідок чого суттєво підвищується ефективність очищення повітря.
Циклонно-ротаційний пиловловлювач впроваджений у виробництво
на Херсонській меблевій фабриці і
Херсонському заводі стінових і
в’яжучих матеріалів. За результатами
проведених випробувань ступінь очищення апарата від пилу в мокрому
режимі становить 98–99%, заощаджуються енергетичні та матеріальні
ресурси, що підтверджує подвійний
екологічний і економічний ефект від
впровадження ЦРП.
Таких винаходів, проектних розробок могло б бути набагато більше,
якби науці у вищих навчальних закладах України приділялося значно більше уваги, адже без науково-дослідної
роботи немає нормального навчального процесу. Нині перед вищими
навчальними закладами і державою
постали завдання відновити престижність наукової праці, припинити
відтік і міграцію наукових кадрів, забезпечити залучення до науки талановитої молоді. Тож і вирішувати їх
слід спільно.

Микола Федоренко, головний державний інспектор
Київської державної інспекції промислової безпеки
та охорони праці у будівництві
Фото автора
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ехнологія зведення будівель з монолітного залізобетону з використанням опалубних систем набула
широкого розвитку в Україні. Опалубна система
(опалубка) – тимчасова допоміжна конструкція
для забезпечення форми, розмірів і положення в просторі
монолітної конструкції, що зводиться. До складу опалубки
входять: формоутворювальні елементи, що забезпечують
конфігурацію, розміри та якість поверхні монолітної конструкції; елементи кріплення для підтримання опалубних
форм; засоби підмощування (навісні площадки, риштовання) для розміщення працюючих. У формоутворювальні
елементи укладають бетонну суміш, де вона твердне до
досягнення потрібної міцності. Після цього опалубку розбирають (за винятком незнімної опалубки). Опалубні системи дають можливість зводити будівельні конструкції
будь-якої конфігурації, розміру та призначення, вони є
устаткуванням багаторазового використання. Монолітний
залізобетон забезпечує вогнетривкість конструкцій, підвищує їхню жорсткість і задовольняє вимоги індустріального цілорічного виконання бетонних робіт.
Нормативно-правова база
Порядок експлуатації будівельної опалубки визначає
ГОСТ 23477–79 «Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных
бетонных и железобетонных конструкций. Технические
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Сфера використання опалубних
систем

Види опалубних систем та їх елементи
Дані про види опалубних систем за
конструктивними особливостями та характеристика сфери їх використання наведено в таблиці.
Відповідно до ГОСТ 23478–79
«Опалубка для возведения монолитных бетонных и
железобетонных конструкций. Класификация и общие
технические требования» опалубку розрізняють за такими
ознаками: за кількістю циклів використання – неінвентарна (використовується тільки один раз) та інвентарна
(багатооборотна); за конструктивними особливостями –
індивідуальна, незнімна, розбірно-переставна, підйомнопереставна, об’ємно-переставна, блокова, ковзна, котюча, пневматична; за матеріалом, що формує конструкцію
елемента, – дерев’яна, металева, з синтетичних матеріалів, матеріалів на основі цементних в’яжучих і комбінованих матеріалів; за можливістю використання в умовах дії
зовнішньої низької температури – неутеплена, утеплена
та термоактивна (з підігрівом).
Механізовані опалубні системи доцільно використовувати при значних обсягах бетонних робіт. Блокова опалубка (блок-форма) доцільна, якщо є більш як 30 однотипних
конструкцій однакових розмірів. Термоактивну опалубку
застосовують для обігрівання бетону в зимових умовах або
прискорення тверднення. Пневматична опалубка використовується для зведення криволінійних конструкцій за-

втовшки 30–100 мм. Підвісна опалубка використовується за наявності жорсткої арматури колон і балок, до яких
за допомогою хомутів підвішуються формоутворювальні
елементи.
Залежно від матеріалу формоутворювальних елементів незнімна опалубка поділяється на залізобетонну, армоцементну, фібробетонну, склоцементну, азбестоцементну,
металеву, синтетичну та комбіновану. За функціональним
призначенням розрізняють незнімну опалубку, яку застосовують тільки як формоутворювальний засіб, опалубкуоблицювання (захисну або декоративну), опалубкугідроізоляцію та опалубку-теплоізоляцію. Комбінована
опалубка, як правило, містить елементи каркаса, підтримувальні конструкції та кріплення, виготовлені із сталі, а
палуба і опалубні щити – з водостійкої фанери або синтетичних матеріалів. Тому така опалубка, зберігаючи основні позитивні якості металевої (високу оборотність, велику жаростійкість, стійкість до місцевих навантажень), є
дешевшою і легшою. Існує ТУ У В.2.7-25.2-24926794003-2002. «Елементи опалубки незнімної з пінополістиролу».

Щити з пиломатеріалів і палуб* з ДСП і ДВП, як правило, використовують до 10 разів, використання водостійкої фанери дає змогу збільшити її оборотність до 20
разів, оборотність металевої опалубки становить 100–
300 разів, а оборотність синтетичних тканин, що використовуються для створення пневматичної опалубки,–
до 50 разів.
* Палуба щита – поверхня, що безпосередньо прилягає до бетону.

Характеристика та сфера використання опалубних систем
Опалубна система

Дрібнощитова

Великощитова

Об’ємно-переставна
Блоковорозбірна

Блоковонерозбірна

Механізована (переміщення формоутворювальних
елементів опалубки за допомогою власних механізмів)
ВертикальноГоризонтальнопереміщувана
переміщувана Пневматична (наКотюча
ПідйомноКовзна
дувна)
переставна (тунельна)

Сфера використання опалубних систем
Зведення
Зведення
Зведення
Зведення
Зведення Зведення висот- Зведення лі- Зведення
крупно- несучих кон- однотипних висотних них споруд із нійних споруд криволінійстандартних
постійного
струкцій конструкцій споруд з не- змінними та
розмірних
елементів
них конта їх еле- змінною за постійними по- перерізу по
конструкцій стандартних (стіни та
струкцій
перечними довжині (туне- (купольні та
переважно конструкцій перекриття ментів (фун- висотою
розмірами по лі, колектори, склепінчасті
постійного переважно будівель) даменти, ко- формою
лони, балки, плану (ядра висоті (димарі, водоводи, покриття із
постійного
перетину
ростверки, жорсткості градирні, силос- траншейні
перетину
(маса елезалізобені споруди, склади, проплити
ментів опабудівель,
тонних
перекриття силосні спо- мостові опори тяжні стінові оболонок)
лубки не
тощо)
конструкції
тощо)
перевищує
руди, елеватощо)
50 кг)
тори тощо)
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Одноразового використання

Незнімна

Неінвентарна
(з пиломатеріалів)

Зведення
конструкцій
у важкодоступних місцях і стиснених умовах
та в інших
випадках (за
економічної
доцільності)

Зведення нестандартних
(неповторних) конструкцій, де
передбачається ведення теслярських робіт

Реклама

Багаторазового використання (знімна, інвентарна, уніфікована)

Щитово-переставна
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ

кріплення до неї та інші кріплення повинні мати таку конструкцію, виготовлятися таким чином і утримуватися в
такому стані, щоб вони цілком витримували всі навантаження, яких можуть
зазнавати.
Необхідно відзначити, що нововведений нормативний документ Держбуду
ДБН В.1.2-12:2008 «Будівництво в
умовах ущільненої забудови. Вимоги
безпеки» не містить жодних конкретних
вимог щодо експлуатації опалубних
систем в умовах щільної забудови, а лише передбачає розробку додаткового
проекту системи моніторингу об’єкта
будівництва, прилеглої забудови та території.

Переставна (переміщення формоутворювальних
елементів опалубки за допомогою сторонніх
підйомних механізмів або вручну)

условия», який поширюється на опалубку розбірнопереставну дрібнощитову інвентарну універсального призначення, до складу якої входять окремі елементи масою
не менше 50 кг, щити, підтримувальні елементи та елементи кріплення. В нормативно-правовому полі існують
Інструктивні вказівки з безпечних методів ведення опалубних робіт у гідромеханічному і енергетичному будівництві (НАОП 1.1.10-6.08-82) і ДСТУ Б Д.2.2-1:2008 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.
Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Збирання
і розбирання опалубки».
Практично кожний нормативний документ, пов’язаний
з будівництвом, містить вимоги безпеки під час виконання
опалубно-бетонних робіт. До таких нормативних документів належать, насамперед, Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та
залізобетону (НПАОП 45.2-1.11-97), Правила охорони
праці при ремонті і реконструкції об’єктів житловокомунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90), Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні
автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства (НПАОП 63.21-1.01-96), Правила безпеки під
час проведення робіт з будівництва мостів (НПАОП
45.21-1.03-98).
У нормативному документі Міжнародної організації
праці – Конвенції 167 про безпеку та гігієну праці у будівництві (1988) ст. 22 встановлюються такі вимоги під час
роботи з опалубкою: збирання конструкційних каркасів
їхніх компонентів, опалубки, кріплень до неї та інших кріплень виконується тільки під наглядом компетентної особи; з метою захисту працівників від небезпеки, пов’язаної
з тимчасовою неміцністю або нестійкістю конструкції,
треба вживати належних запобіжних заходів; опалубка,

Найбільш ефективною вважається
така опалубка, яка має найбільш економічний показник витрат, віднесений
до одного обороту опалубки.
Опалубна система коштує дорого.
У середньому, залежно від виробника
та комплектації, 1 м2 опалубки обходиться будівельникам у суму, еквівалентну 60–150 євро. Як свідчать перевірки, з метою економії коштів
більшість будівельних організацій визнають за краще купувати так званий
базовий комплект опалубки, який потрібен під час будівництва постійно, а
відсутні оригінальні елементи (використовуються недовго або для проведення нестандартних робіт) брати в
оренду. При цьому вважається економічно доцільним відмовлятись від додаткового оснащення, що забезпечує
безпеку виконання робіт (особливо
під час використання навісних площадок).
Будівництво 20–30-поверхових будівель успішно виконується за допомогою традиційної збірно-розбірної опалубки, темпи їх зведення не перевищують 3–4 поверхи за місяць. Сумісна
технологія зведення монолітного каркасу і фасадних конструкцій потребує прискіпливої технологічної розробки
питань, що стосуються безпечних умов праці. Практика
будівництва будівель висотою вище 30 поверхів свідчить
про необхідність використання спеціальних самопідйомних опалубних систем з гідравлічним приводом, які працюють без вантажопідіймального крана за будь-якої погоди. Самопідйомні опалубні системи в комплексі вирішують питання монтажу та демонтажу опалубки, переміщення її по висоті, забезпечення безпечних умов ведення робіт
і максимального захисту від вітру. Подібні опалубні системи є індивідуальними, тобто проектуються та виготовляються під конкретний об’єкт, вони можуть забезпечувати
зведення одного поверху за 4–5 днів. Хоча самопідйомні
опалубні системи є індивідуальними, але в них максимально застосовуються стандартні елементи (щити, кріплення
тощо).
Самопідйомні опалубні системи виробляють провідні
світові фірми. В Україні домінують опалубні системи іноземного виробництва, в тому числі NOE, PASCHAL, PERI,
HUNNENBECK, MEVA (Німеччина), DOKA (Австрія),
UTINOR (Франція), BAUMANN-Mostostal (Польща).
Використовуються опалубні системи вітчизняного виробництва: ТОВ «АБ Пашал» (виробництво українськонімецького СП за технологією та з комплектуючих німецької фірми PASCHAL); ТОВ «Завод «Павлоградспецмаш»
(виробництво опалубки «Будмайстер» на основі комплектуючих BAUMANN-Mostostal) і ТОВ «Гіпро-М» (виробництво опалубки «ГІПРО», яка на 100% є українським
продуктом).
Відповідно до п. 68 додатка 1 Порядку видачі дозволів
Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» (НПАОП 0.00-4.05-03)
передбачено отримання суб’єктом господарської діяльності дозволу на «будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин», де при експертному обстеженні
повинна контролюватись відповідність наявних засобів
будівельного виробництва. Крім того, роботи з використанням опалубних систем належать до робіт на висоті, які
відповідно до п. 67 додатка 1 НПАОП 0.00-4.05-03 також
передбачають отримання дозволу на проведення цих видів
робіт.
Продовження див. у наступному номері
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