БЕЗПЕКА ПРАЦІ

МЕДИЦИНА ПРАЦІ
Коротко про важливе

Реклама

Впродовж 10 місяців 2009 р.
співробітники відділу експертизи
умов та охорони праці управління
праці та соціального захисту
населення Хмельницького
міськвиконкому виявили
32 підприємства, на яких вчасно
не проведено атестацію робочих
місць за умовами праці.
Відповідно до внесених приписів
керівники 17 підприємств провели
атестацію. Стосовно тих
роботодавців, які не забезпечили
проведення атестації, матеріали
передано до органів прокуратури.

У Тернопільській області впродовж
10 місяців 2009 р. завдяки медичній
реабілітації за рішеннями МСЕК
11 потерпілим на виробництві
зменшено відсоток
втрати працездатності,
14 – знижено групу інвалідності.

У період епідемії грипу представники
Одеської міськсанепідстанції
перевірили діяльність транспортних
підприємств, провели рейдові
перевірки трамваїв і тролейбусів
на маршрутах. При цьому було
виявлено, що дезінфекцію
трамваїв і тролейбусів
КП «Одесміськелектротранс»
пропонували провадити 0,5%-ним
розчином хлорного вапна,
який шкідливий для здоров’я,
і більшість водіїв відмовлялася
обробляти салони.
Температурний режим у ремонтних
приміщеннях не додержувався
у ВАТ «Третій автобусний парк»,
на КП «Трамвайне депо № 2»,
«Авто-Сервіс»,
ПП «Другий автобусний парк» та ін.
Це питання перебуває
на контролі в Одеській міській раді
та міській СЕС.
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Охоплення медичними оглядами працюючих на промислових підприємствах
Донецької області
згідно з наказом. Крім того, інформація про введення в дію наказу № 246
була розповсюджена через засоби
масової інформації: надруковано
статті в обласних, міських та відомчих багатотиражних газетах «Вісник
СЕС Донбасу», «Вечірня Макіївка»,
«Металург», «Ясиновський коксохімік» та ін.
У 2008 р. у Донецькій області підлягали періодичним оглядам 310 842
робітники, зайняті у шкідливих і несприятливих умовах праці на промислових підприємствах, з них оглянуто
296 527 осіб, що становить 95,4%.
По ряду міст області відсоток охоплення медоглядами нижчий від середньообласного і становить: у Дружківці – 93,7%, Єнакієвому – 87,8%,
Макіївці – 93,8%, Торезі – 82%,
Харцизьку – 93,0%, Донецьку –
89,6%, Селідовому – 61,0%. Найнижчими ці показники є у містах із
високою питомою вагою вугільних
підприємств. Така ситуація склалася
внаслідок важкого фінансового становища на більшості вуглевидобувних підприємств області.
Суттєво відрізняється стан медичного обслуговування працівників металургійної промисловості. Наприклад, на ЗАТ «Донецьксталь» – Металургійний завод Філія «Металургійний комплекс» за допомогою пересувного флюорографа оглянуто
2194 працівники, у діагностичному
центрі дообстежено 1279 осіб.
Під час проведення медичних
оглядів виявлені 2724 особи з підозрою на професійне захворювання
(табл. 1).
За кількістю професійних захворювань серед працюючих на першому
місці – Донецьк, на другому – Горлівка, далі – Єнакієве, Макіївка,
Дзержинськ, Шахтарськ.
За перше півріччя 2009 р. спостерігається значне зменшення кількості
випадків професійних захворювань
(на 331 випадок, або на 26,3%) порівняно з показниками 2008р. (табл. 2).
У вугільній промисловості щороку
реєструється 96–98% усіх випадків
професійних захворювань та отруєнь.
Високому ризику розвитку профпатоwww.ohoronapraci.kiev.ua

логії сприяють застарілі технології
підземного видобутку вугілля, які в
умовах економічної кризи не можуть
бути вдосконалені.
Криза також негативно позначилась на якості медичного обслуговування працюючих. Якість проведення
попередніх та періодичних медоглядів
на базі наявних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) значною
мірою зумовлена їх недостатньою оснащеністю устаткуванням та реактивами для проведення необхідних досліджень. Наприклад, як свідчить проведений аналіз, лише близько 35%
встановлених професійних захворювань виявлені під час проходження
працюючими періодичних медичних
оглядів, і понад 60% – під час особис-

того звернення працівників до лікувально-профілактичних закладів.
Своєчасна та якісна діагностика захворювань, підтвердження їх
зв’язку з професією – це дуже відповідальна справа. Є багато прикладів,
коли працівник, отримавши за результатами періодичного медогляду
позитивний висновок про задовільний
стан здоров’я та придатність до подальшої праці за професією, через
короткий проміжок часу, звернувшись до лікувально-профілактичної
установи особисто, отримує діагноз із
підозрою на професійне захворювання, який підтверджується клінікою
професійних захворювань. У багатьох
випадках встановлений таким чином
діагноз професійного захворювання
супроводжується низкою супутніх
діагнозів.
Тому забезпечення якості обов’язкових попередніх та періодичних
медоглядів працюючих у шкідливих та
небезпечних умовах праці повинно
бути пріоритетним напрямком роботи
ЛПЗ.
А поки що, за небажання власників
підприємств забезпечити проведення
медичних оглядів з метою своєчасного
виявлення професійних захворювань
на ранніх стадіях, витрати на лікування

Таблиця 1
Організація та проведення періодичних медоглядів працюючих
по основних галузях промисловості у Донецькій області (2008 р.)
Підлягало
медогляду

Галузь промисловості

Оглянуто
Осіб

Усього по галузях
промисловості
Вугільна
Металургія, усього
у т. ч.:
чорна
кольорова
коксохімічна
вогнетривка
Енергетика
Машинобудування
Легка промисловість
Хімічна промисловість
Деревообробна й меблева
Сільгосппідприємства
Підприємства малої потужності
(малі, ПП тощо)
Інші

%

Виявлено з
із
підозрою на Виявлено
загальною
профзахво- патологією,
рювання,
осіб
осіб

310 842
117 814
72 476

296 527
105 876
72 106

95,4
89,8
99,5

2724
2524
72

37 302
11 361
12 075

59 528
781
8779
3388
11 364
25 732
1060
4959
691
25 098

59 418
7791
86 876
3222
11 250
25 527
1032
4909
678
24 735

99,8
99,7
98,9
95,1
98,9
99,2
97,3
98,9
98,1
98,5

28
3
1
40
0
74
0
10
0
6

10 874
79
633
489
908
2419
234
430
55
2722

13 359
38 289

13 016
37 398

97,4
97,7

0
38

1713
5385

Таблиця 2
Динаміка професійної захворюваності на підприємствах
вугільної промисловості Донецький області за 2002–2009 рр.
Роки
2003

2004

2005

2006

2007

2008

У першому
півріччі

Кількість
професійних
захворювань

2002

Всього по області
Вугільна
промисловість
Питома вага, %

3519

3054

2910

2319

2559

2219

2432

1257

3443

2977

2818

2233

2447

2134

2365

1216

891

97,8

97,5

96,8

96,3

95,7

96,3

97,23

96,74

96,22

2008

2009

926
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ВАЖЛИВА СКЛАДОВА

ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ

Законодавчими актами про охорону праці та збереження
здоров’я населення у системі державних цінностей визначено значущість профілактичних медоглядів працівників промислових підприємств. Вони є важливою складовою у збереженні професійного та загального здоров’я працюючих.

Сергій Вєтров, канд. мед. наук,
завідувач відділення гігієни праці
Донецької облСЕС
Фото надано автором

С

аме періодичні медичні огляди (далі – ПМО) повинні
забезпечувати своєчасну діагностику професійних та
професійно зумовлених захворювань
та подальші реабілітаційні заходи.
На промислових підприємствах
Донецької області ПМО проводяться
на підставі визначення контингенту
осіб, що підлягають медоглядам, списки яких щорічно уточнюються фахів-

області, так і по галузях про мисловості.
За такими показниками можна
зробити ретроспективний аналіз стану медико-профілактичного обслуговування працюючих та розробити
комплекс оздоровчих заходів по кожному підприємству та окремих галузях (див. графік).
Після введення в дію наказу МОЗ
України № 246 від 21.05.2007 р.
«Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі – наказ
№ 246) обласною СЕС було організовано запровадження даного наказу
в практику діяльності міськрайСЕС.

Проведення періодичного медичного огляду працівників ЗАТ «Донецьксталь» – Металургійний завод Філія «Металургійний комплекс».
За столом (зліва направо): С. Лизлова, керівник фельдшерської служби,
Д. Байраченко, заввідділу гігієни праці Ленінської райСЕС, С. Вєтров
цями установ санепіднагляду. Ця відповідальна та клопітка робота проводиться спільно з представниками промислових підприємств.
В установах санепіднагляду здійснюється у динаміці облік осіб, у
яких встановлено загальні та професійні захворювання, а в оглянутих у
ході медичних оглядів – кількості інтенсивних показників як у цілому по

У серпні 2007р. на базі Слов’янської міськСЕС було організовано
обласний семінар-нараду, на якому
розглядалися питання організації,
проведення медоглядів та порядку
контролю за їх проведенням.
Фахівцями міськрайСЕС були направлені інформаційні листи на підконтрольні промислові підприємства
з вимогою організувати медогляди
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МЕДИЦИНА ПРАЦІ
та реабілітацію потерпілих оплачує
суспільство шляхом збільшення витрат на соціальне забезпечення.
Органи держсанепіднагляду області неодноразово порушували питання про якісне проведення медоглядів працівників промислових підприємств перед облдержадміністрацією, вони розглядалися на засіданнях обласної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення із залученням керівників вугільних об’єднань і підприємств області, представ-

ників управління вугільної промисловості облдержадміністрації, на розширеній нараді Міністерства вугільної
промисловості та Донецької облдержадміністрації з питань стану безпеки і охорони праці.
За ухиляння від проходження періодичних медичних оглядів та несвоєчасне проходження медоглядів працюючих на промислових підприємствах області за поданням установ
держсанепіднагляду у 2008 р. було
відсторонено від роботи 12 031 особу.

Питання додержання вимог Закону «Про охорону праці» на підприємствах вугільної галузі із виокремленням питання про стан проведення медоглядів працюючих було
13.08.2009 р. заслухано на міжвідомчій нараді керівників правоохоронних
та контролюючих органів Донецької
області.
З боку установ санітарно-епідеміологічного нагляду області за виконанням прийнятих рішень встановлено плановий контроль.

Повідомляють власкори

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ

І ЯКІСНОЇ ДОПОМОГИ

Шляхи забезпечення належного медичного обслуговування працюючих бувають різними. На одних підприємствах
утримують медичні пункти, медсанчастини, на інших здійснюється медичне страхування персоналу. У Миколаєві багато
підприємств надають фінансову та матеріальну допомогу
медзакладам, а ті, у свою чергу, забезпечують якісне медичне обслуговування працівників.
Сергій Колесник, наш власкор
Фото автора та з архіву лікарні

У

1983 р. у Миколаєві на базі
лікарні хірургічного профілю, де лікували людей, які
потребували невідкладної медичної допомоги, було організовано
першу в Українській РСР лікарню
швидкої медичної допомоги (ЛШМД).
Сьогодні вона є лікувальним закладом європейського зразка. До її складу входять: два хірургічні відділення,
травматологічне, урологічне, гінекологічне, нейрохірургічне, терапевтичне, токсикологічне відділення, відділення реанімації та анестезіології.
Загальна кількість працівників – 740
осіб, у тому числі 150 лікарів та 280 медичних сестер. На базі ЛШМД передбачено можливість розгортання шпиталю для надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Цілодобова допомога населенню міста й області забезпечується також санітарною авіацією.
Серед потерпілих на виробництві,
доставлених до лікарні, переважають
травмовані внаслідок ДТП. Також
часто реєструються травми, отримані
під час роботи з предметами, що ру42

хаються або обертаються, внаслідок
падіння з висоти. Такі хворі лікуються
в основному в травматологічному, а
також у хірургічному, нейрохірургічному і реанімаційному відділеннях.
У відділеннях відпрацьовано порядок
реєстрації травмованих на виробництві, оповіщення відповідних органів
та структур. Негайно з’ясовуються
обставини, за яких стався нещасний
випадок.
Завідувач травматологічного відділення С. Марков розповів, що до
відділення поступають хворі лише з
тяжкими травмами. Щороку тут лікується близько 1,5 тис. осіб, і хірургічна активність (кількість прооперованих залежно від загальної кількості
пролікованих) становить 90–95%.
У журналі обліку осіб, які звернулися з приводу виробничих травм, обов’язково фіксуються прізвище, домашня адреса потерпілого, назва підприємства, дата нещасного випадку,
діагноз, виробничий фактор, що призвів до травми, прізвище медпрацівника, який оглядав потерпілого.
У відділенні, до якого направлений хворий, також робиться запис у
спеціальному журналі, у трьох екземплярах складається повідомлення

Головний лікар лікарні
О. Дем’янов
про виробничу травму. Один екземпляр терміново направляється на підприємство, де працює потерпілий,
другий – у відповідне відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань, третій – у статистичний відділ ЛШМД. Відділення
Фонду зобов’язане впродовж трьох
днів підтвердити або спростувати виробничий характер травми. На жаль,
бувають випадки, коли таку інформацію лікарня отримує через 10–15
днів. Необхідність у терміновості
пов’язана з відшкодуванням коштів
на лікування хворого з тяжкими травмами, сума яких є досить значною. Як
правило, обстеження, ліки, інші матеріали у першу добу лікування потерпілого внаслідок нещасного виОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009

МЕДИЦИНА ПРАЦІ
падку на виробництві надаються за
рахунок бюджетних коштів, решта
витрат на проведення лікувального
процесу здійснюється або за рахунок
Фонду, або за власні кошти потерпілого. Бувають випадки, коли для врятування життя потерпілого проводяться операції з використанням дорогих ліків і матеріалів, а потім
з’ясовується, що нещасний випадок
не пов’язано з виробництвом. А буває
і так, що після відвідування хворого
представниками підприємства, де він
працює, сам потерпілий змінює свої
показання, заявляючи, що травму він
отримав не на підприємстві. У такому
випадку хворий дає відповідне письмове пояснення, яке додається до
журналу. Іноді такий потерпілий не в
змозі повернути кошти за лікувальні
матеріали.
Лікування переломів кісток за допомогою гіпсових пов’язок і використання апаратів Єлізарова – вже вчорашній день. Сьогодні ЛШМД на
сучасному обладнанні проводяться
наукоємні, технологічно складні операції. Результати такого лікування
набагато якісніші. Наприклад, осколковий перелом стегна довжиною до
10 см стабілізується шляхом введення через невеликий отвір у тілі спеціального фіксатора – трансплантата,
який забезпечує надійне і якісне
з’єднання кістки. Після такої операції
вже через кілька днів хворий може
самостійно покинути лікарню.

МЕДИЦИНА ПРАЦІ
зроблене і визначити подальші дії.
Цей комплекс (виробництва однієї з
фірм Франції) придбано за рахунок
міського бюджету Миколаєва та завдяки особистому сприянню міського
голови В. Чайки. Міська рада щороку
передбачає багатомільйонні видатки
на покращання медичного обслуговування жителів міста та області.
ЛШМД може пишатися своїми
спонсорами. Оновленню матеріальнотехнічної бази сприяють підприємства,
з якими лікарня вже давно співпрацює. Цього року генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» О. Вадатур-

Синтетичні мийні засоби.
«На жаль,– говорить головний лікар ЛШМД О. Дем’янов,– щодо самих трансплантатів є ще багато питань. Виготовляються вони з особливого титанонікелевого сплаву і їх вартість досить висока. Наприклад, одна
пластинка шириною до 2 см і довжиною до 10 см може коштувати
5–10 тис. грн. Хірурги області за
сприяння управління охорони здоров’я
облдержадміністрації намагалися вирішити питання щодо виготовлення
таких фіксаторів на НВКГ «ЗоряМашпроект», де є необхідне облад-

ЧИ МОЖНА ДОВІРЯТИ
одеським виробникам?

нання, висококваліфіковані наукові та
технічні кадри. Та вже на етапі отримання необхідної ліцензії зіткнулися з
великими проблемами і вимушені
тимчасово призупинити цю важливу
справу. А застосовувати для з’єднання
кісток інші матеріали небезпечно, бо
можливе запалення кісткової тканини,
що часто призводить до ампутації кінцівок. Поки що в лікарні налагоджено
порядок придбання трансплантатів,
але за рахунок хворого. У разі виробничої травми Фонд компенсує ці витрати потерпілому, і дотепер ще не
було випадків заборгованості за фіксатори ні потерпілим, ні підприємствам – реалізаторам цих засобів.
Часто до лікарні поступають травмовані з переломами, яким вищеназвані
трансплантати необхідно встановлювати негайно, і тоді виникають проблеми. Бажано було б у лікарні мати
деякий запас таких засобів, але поки
що це питання не вирішується».
Багато вищеназваних та інших
операцій в ЛШМД проводяться на
унікальному рентгенодіагностичному
комплексі «EVO R+». Особливість
його в тому, що хворому не потрібно
проводити знімки в рентгенкабінеті,
все, що потрібно, лікар одразу бачить
на моніторі комп’ютера. Ортопедичне
крісло та спеціальний стіл дають можливість робити найскладніші операції.
Все, що робить хірург, відображається
на моніторі, причому завжди можна
переглянути хід операцій з будь-якого
моменту для того, щоб проаналізувати

Синтетичні мийні засоби все більше застосовуються у
нашому повсякденному житті. Інколи ми навіть не уявляємо,
як можна без них очистити ту чи іншу річ. Але й гадки не
маємо, що основною сировиною для їх одержання є звичайне мило.
Маргарита Гавриленко, завідувачка відділення гігієни праці Одеської
міської санепідстанції
Фото К. Цвігун

Х

арактерною ознакою синтетичних мийних засобів є підвищена очисна дія та універсальність. Для цього під
час виробництва таких засобів до мила додають певні речовини (структуроутворювачі), поєднують також
різні типи сировини. Звідси – емульгуюча, диспергуюча, піноутворююча,
змащувальна та ін. властивості, залежно від того, що потрібно одержати в кінцевому підсумку.
Синтетичні мийні засоби використовуються не тільки у побуті, але й під
час виробництва шкір, текстилю, паперу, технічних мастил та олив, будівельних матеріалів, у фармацевтичній, косметичній, хімічній галузях, у
т. ч. під час виробництва фарб, лаків,
у машинобудуванні, будівництві, сільському господарстві, фотографії та
для пожежогасіння.
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НВП «Океан» та директора ПП «ВІД».
Тимчасово припинялась діяльність
виробничої дільниці НВП «Океан».
З торговельної мережі було вилучено
190 л автоочисників виробництва
НВП «Океан».
Сьогодні продукція підприємств
з виробництва засобів побутової
хімії (за всіма артикулами) має висновки держсанепідекспертизи щодо безпечності для людини. Щоро ку (двічі на рік) виробники забезпечують поточний токсикологічний контроль синтетичних мийних
засобів.
А споживачам такої продукції не
треба нехтувати певними вимогами
Санітарних правил і норм: перед застосуванням товарів побутової хімії
необхідно уважно прочитати інструкцію щодо застосування засобів та
обов’язково дотримуватись її; використовувати засіб тільки за призначенням; звертати увагу на термін
придатності; особам, схильним до
алергії, потрібно уважно прочитати
склад засобу; не допускати «експериментів», а саме: змішувати розчини і порошки різних виробників та
«міксувати» засоби, що призначені
для різного застосування.
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участі держсанепідслужби (у т. ч. з виконанням певних лабораторно-інструментальних досліджень).
На термін погодження експлуатації (підприємства утворені у різний
час) продукція випускалась згідно з
технічними умовами, що пройшли
держсанепідекспертизу. Вся продукція, що випускається на підприємствах, має висновки держсанепідекспертизи щодо підтвердження її безпечності для людини.
Але час вносить певні корективи.
У 2008–2009 рр. під час перевірок Одеською міською санепідстанцією за участі відповідних районних
СЕС на зазначених підприємствах
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Коротко про важливе
У Донецьку питання про
забезпечення безплатним паливом
пільгових категорій населення взято
місцевими органами влади під
контроль. На кінець жовтня 2009 р.
вугіллям було забезпечено понад
22 тис. пільговиків, що перевищує
82% їх загальної кількості.
Ціну 1 т твердого палива в області
затверджено у розмірі 563 грн.
На сесіях ряду райвиконкомів міста
прийнято рішення замість виділення
вугілля, за бажанням пільговиків,
виплачувати їм відповідні
компенсації.

14 листопада у Великолепетиському
районі Херсонської області відбулася
зустріч представників громадськості,
потерпілих на виробництві та членів
їхніх сімей з представниками
обласного управління виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та профзахворювань,
під час якої присутніх поінформували
про роботу відділення щодо
організації соціального страхування,
організацію роботи з питань
профілактики нещасних випадків
і відшкодування шкоди потерпілим.

Реклама

ванні продукції) – АТ «АВС-КемікалІндастрі», ПП «ВІД»;
відсутність централізованого прання спецодягу для працівників виробничих ділянок – АТ «АВС-КемікалІндастрі».
Певна увага під час перевірок підприємств приділялась виконанню вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від
27.12.2007 р. № 41 «Про заборону
виробництва та реалізації населенню
засобів догляду за автотранспортом,
що містять метиловий спирт (метанол)». На зазначених вище підприємствах метанол як сировина не використовувався у жодному виробництві.
Після втручання санепідслужби
м. Одеси стан справ на перевірених підприємствах зазнав змін на краще. Так,
НВП «Океан», ТОВ «Сан Клін Інт»
та ПП «ВІД» вже надіслали на держсанепідекспертизу технічні умови та асортимент нової продукції. Вирішується
питання щодо безпечності для людини
сировини іноземного походження.
Для усунення інших недоліків на
усіх підприємствах розроблено відповідні заходи.
За матеріалами перевірки Одеська міськСЕС оштрафувала директора

У м. Одесі засоби побутової хімії
виробляються на чотирьох підприємствах: ТОВ «Сан Клін Інт» – 27 найменувань продукції (очисні та мийні
засоби для посуду, овочів та фруктів,
тіла, тканин, меблів, скла, сантехприладів, підлоги, пилососів, ковдр, мікрохвильових печей, плит, дезінфікуючі засоби; засоби для промивання
двигунів); АТ «АВС-Кемікал-Індастрі» – понад 100 найменувань; НВП
«Океан» – 18 найменувань автоочисників (скла, салону, шкіряного покриття, пластмаси та гуми, тканинного обшиття, двигуна, металевих поверхонь, для виведення бітумних
плям та іржі, автошампуні, піни тощо); ПП «ВІД» – 4 найменування
(очисні та мийні засоби для посуду,
скла, сантехприладів, плит).
Усі чотири підприємства діють у
перепрофільованих будівлях. Відповідно до чинного законодавства (у т. ч.
санітарного) їх реконструкцію під організацію такого виробництва погоджено з держсанепідслужбою. По закінченні реконструкції підприємства
було прийнято в експлуатацію за
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Цілодобовий високошвидкісний Інтернет на базі оптико-волоконного
кабелю дає можливість забезпечувати необхідний зв’язок із хворими, надавати їм телемедичні консультації.
Історію хвороби також заносять до
бази даних, до неї є доступ у будьякий час, що сприяє оперативному
вирішенню всіх питань.
Рятуючи здоров’я і життя людей,
колектив ЛШМД завжди може розраховувати на допомогу в оснащенні
новим сучасним обладнанням, без чого неможливо було б щороку успішно
лікувати майже 13 тис. осіб.

Це непокоїть

www.ohoronapraci.kiev.ua

було виявлено певні порушення чинного санітарного законодавства, зокрема Санітарних правил і норм з
виробництва та застосування товарів побутової хімії № 6026Б-91, Санітарних правил при виробництві синтетичних миючих засобів № 5199-90.
А саме:
стосовно змін до технічних умов,
за якими налагоджено виробництво
продукції (відсутність погодження з
МОЗ України) – ТОВ «Сан Клін Інт»,
НВП «Океан», ПП «ВІД»;
щодо освоєння виготовлення ряду нових артикулів продукції (відсутність держсанепідекспертизи відносно визначення їх безпечності) –
у ТОВ «Сан Клін Інт», НВП «Океан»,
ПП «ВІД»;
відсутність висновку держсанепідекспертизи про безпечність для людини використовуваної сировини, у
тому числі іноземного походження, –
ТОВ «Сан Клін Інт», ПП «ВІД»;
недостатній відомчий контроль за
роботою вентиляційних систем – АТ
«АВС-Кемікал-Індастрі», ТОВ «Сан
Клін Інт»;
щодо вимог з організації технологічних процесів і виробничого устаткування (ручна праця жінок на упаку-

ський вручив ЛШМД черговий подарунок – новий апарат УЗД. Миколаївська філія Лютеранської церкви нещодавно передала для реанімаційного
відділення лікарні 8 багатофункціональних ліжок. Завдяки постійній увазі до справ ЛШМД з боку представників влади, спонсорів, а також вмілому
керівництву адміністрації лікарні сьогодні всі відділення укомплектовані
сучасним медичним обладнанням,
створено належні умови для лікування
хворих і праці персоналу.
У лікарні дбають не тільки про
удосконалення методів лікування.

Протягом 2007–2009 рр.
Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та профзахворювань України
придбав для інвалідів
внаслідок трудового каліцтва
4552 легкових автомобілі
на загальну суму 131,2 млн. грн.
Тільки за 11 місяців 2009 р.
придбано 225 автомобілів «Славута».
Сьогодні всі інваліди, які мають
на це право та подали необхідні
документи, забезпечені
автотранспортом.
У 2009 р. придбано також близько
500 інвалідних колясок.
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ЗАСТРАХОВАНИХ

Глибока криза, у яку потрапила більшість галузей економіки
країни, негативно позначилась і на діяльності страхових фондів,
покликаних опікуватися соціальними потребами застрахованих
громадян.
Вадим Кобець, наш власкор
Фото автора

С

таном на 1 жовтня 2009 р.
на обліку в робочих органах
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань у Харківській області перебувало 9059 потерпілих і
членів їхніх сімей (506 жителів регіону мають право на отримання страхових виплат у зв’язку зі втратою годувальника). Із 8553 потерпілих на виробництві інвалідами праці визнано
4556 громадян, з них І групи – 162,
ІІ – 998 осіб.
За словами заступника начальника обласного управління виконавчої
дирекції цієї структури В. Кравченка,
усі без винятку підопічні Фонду та
члени їхніх сімей вчасно отримують
належні їм страхові виплати. Станом
на 1 жовтня 2009 р. вони становили
понад 47 млн. грн. Левова частка цієї
суми припала на щомісячну грошову
допомогу в разі часткової чи повної
втрати працездатності. За цією статтею за підсумками трьох кварталів
було виплачено понад 35 млн. грн.
Чималу суму виплачено у вигляді одноразових виплат у разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого (ще 11,7 млн. грн.).
Виконуючи свої статутні завдання,
робочі органи Фонду фінансували також медичну, професійну та соціальну
реабілітацію потерпілих на виробництві. Крім цього, забезпечили 361
інваліда праці путівками для санаторнокурортного лікування, 18 інвалідів забезпечено спецавтотранспортом,
6 отримали спеціальні засоби пересування (інвалідні коляски).
Підбиваючи підсумки проведеної
роботи з потерпілими на виробництві, можна стверджувати, що управління виконавчої дирекції Фонду виконує покладені на нього у цій частині
обов’язки. Разом з тим своєчасне і в
повному обсязі фінансування соціальних послуг має грунтуватися, як
неважко здогадатися, на стабільному
прогнозованому надходженні страхових внесків від страхувальників. На
жаль, з приводу цього на Харківщині

Заступник начальника управління
виконавчої дирекції Фонду
у Харківській області
В. Кравченко
нічого певного та обнадійливого поки
що сказати не можна. Якщо до осені
2008 р. управління Фонду йшло із непоганим профіцитним бюджетом (в
цілому за рік прогнозований план щодо надходжень у розмірі 157 млн. грн.
було перевиконано на 105%), то починаючи з листопада минулого року
намітились тенденції до збільшення
недоїмок. Передусім – у зв’язку зі
скороченням обсягів промислового
виробництва провідними підприємствами регіону. Окремі страхувальники взагалі почали нерегулярно перераховувати страхові внески, деякі –
зовсім перестали робити це.
Звісно, співробітники Фонду за
такої ситуації не сиділи склавши руки.
За ініціативи керівництва обласного
управління Фонду в самому Харкові,
в районних центрах було проведено
різноманітні семінари-наради за
участю представників роботодавців,
профспілок, влади та наглядових органів. Майже в кожному районному
відділенні робота щодо своєчасного
збирання страхових внесків велася індивідуально з кожним страхувальником. Між іншим, таких в області налічується понад 50 тис. Ще 30 тис. –
це фізичні особи – підприємці, які
використовують найману працю.
Однак в обласному управлінні
Фонду не надто покладалися на
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роз’яс нювальну роботу. Впродовж
9 місяців поточного року було подано
166 судових позовів з приводу несвоєчасних відрахувань страхових внесків
роботодавцями. Здійснювалися перевірки стосовно правильності нарахування і перерахування внесків до
Фонду, накладання штрафних санкцій
за адміністративні правопорушення,
оголошення списків боржників у
ЗМІ, робота з органами прокуратури
та ін. Все це так чи інакше сприяло
надходженню коштів на рахунок Фонду. Протягом 9 місяців 2009 р. страхувальниками Харківщини було перераховано понад 100 млн. грн. А втім,
це все-таки на 14 млн. грн. менше порівняно з прогнозованою загальною
сумою надходжень.
Хоча деякі резерви для виправлення такої ситуації ще є. Наприклад,
якщо Кабінет Міністрів виконає свої
обіцянки стосовно фінансування Харківського державного авіаційного
підприємства, інших потужних промислових виробників регіону. До речі,
одночасно з погашенням державою
боргу перед ДП «Завод імені В. О. Малишева» (саме це підприємство тривалий час було найбільшим у регіоні боржником) вдалося погасити й
чималенький борг заводчан перед
Фондом. Нині районне відділення
Фонду, де зареєстроване це підприємство, вийшло у лідери з перерахування внесків.
Тобто не все тут залежить від самих співробітників Фонду, однак пускати справу на самоплив ніхто не збирається. Навпаки, подібна нестабільність із надходженням страхових внесків стимулює до задіяння усіх можливих резервів.
Чи не найважливішою умовою
збереження та примноження коштів
Фонду є проведення профілактичної
роботи, спрямованої на запобігання
нещасним випадкам на виробництві.
Аналізуючи наявну інформацію та
статистичні дані про виробничий
травматизм на Харківщині, можна
сказати, що ці обов’язки обласне
управління виконує поки що успішно.
У 24 районних відділеннях працюють
25 страхових експертів з охорони
праці, які протягом трьох кварталів
2009 р. організували проведення
1601 перевірки. Виявлено 16 213 порушень законодавства про охорону
праці, внесено 1606 подань роботодавцям про необхідність усунення виявлених порушень. Також було внесено пропозиції до органів Держгірпромнагляду про заборону подальшої
експлуатації 79 робочих місць, 2 дільниць і одного цеху. Крім того, складено 46 протоколів про адміністративні
правопорушення за несвоєчасні повідомлення про нещасні випадки.
Окремо хотілося б зупинитись на

Думка спеціаліста

Про соціальний захист

ПРАЦЮЮЧИХ НА БУДІВНИЦТВІ
Микола Федоренко, головний
державний інспектор Київської
державної інспекції промислової
безпеки та охорони праці
у будівництві

Так оцінювали рівень кваліфікації співробітників
робочих органів Фонду
тому, як реагують співробітники робочих органів Фонду на резонансні
нещасні випадки, що ставалися протягом року. Після одного з них, що
стався у серпні 2009 р. у філії Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури регіону» (смертельне
отруєння трьох працівників клоачним газом на каналізаційно-насосній станції), керівництво обласного управління Фонду вжило рішучих цілеспрямованих заходів. Зокрема, страхові експерти провели
перевірки усіх 38 підприємств регіону, які виконують роботи підвищеної небезпеки у колодязях, каналізаційних колекторах та інших закритих просторах. Керівникам цих
підприємств було вказано на незадовільний стан забезпечення працівників ЗІЗ. Загалом забезпечення
підприємств галузі по області протигазами, запобіжними поясами,
драбинами й газоаналізаторами тощо не витримує жодної критики:
менше ніж половина від необхідного!.. За результатами перевірки
спільно з органами Держгірпромнагляду та місцевої влади було розроблено низку заходів, спрямованих
на негайне виправлення ситуації.
До позитивних моментів діяльності страхових експертів також слід
віднести надання 1354 консультацій
страхувальникам, участь у проведенні 74 обласних і районних семінарів,
109 нарад і 42 засідань круглих столів з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних
випадків і профзахворювань. Непоганий досвід напрацьовано стосовно
розповсюдження навчальних посібників та інформаційних бюлетенів з
питань профілактики виробничого
травматизму, цілей і завдань соціального страхування від нещасних
випадків і профзахворювань. Чима-

ло коштів Фонду, моральних і фізичних зусиль його співробітників спрямовується на навчання й перевірку
знань з питань охорони праці у працівників промислових підприємств,
закладів соціально-культурної сфери, а також приватних підприємців.
Все це, поза всяким сумнівом, приносить певні позитивні результати.
Так, за підсумками 9 місяців 2009 р.
у Харківській області сталося 288
нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом – на 135 випадків менше порівняно з аналогічним періодом 2008 р. Суттєво зменшилась і
кількість зареєстрованих профзахворювань (зі 180 до 143).
Невикористаних резервів у покращанні діяльності робочих органів
Фонду в регіоні ще є багато. На одному із них необхідно зупинитися детальніше.
Напередодні Дня працівника соціальної сфери обласне управління
Фонду та Харківська обласна організація профспілки працівників соціальної сфери провели захід стосовно
визначення кращого працівника, що
відбувся у невимушеній творчій атмосфері у формі ігрового конкурсу.
Причому рівень кваліфікації співробітників усіх районних відділень
Фонду оцінювався членами журі не
тільки стосовно їхнього теоретичного знання законодавчих і нормативноправових актів. Оцінювалися також
креативність і винахідливість страхових експертів, економістів і юристів Фонду, їхнє уміння знаходити
контакти з підопічними установи,
роботодавцями та органами влади.
Навіть власні вірші й картини використовували учасники цього імпровізованого конкурсу, аби засвідчити
свій високий професійний рівень і
відданість благочинним завданням,
покладеним державою і суспільством на Фонд.

47

www.ohoronapraci.kiev.ua

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
укладання договорів обов’язкового
страхування будівельно-монтажних
робіт (постанова Кабінету Міністрів
від 17.06.2009 р. № 629), відповідно
до якого «договір страхування укладається забудовником або його підрядником на користь управителя як
довірчого власника за його попередньою згодою із страховиком, який
отримав ліцензію на здійснення
обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт та є членом Будівельного страхового пулу».

На думку автора, актуальним є
внесення в чинне законодавство норми про те, що «на об’єктах будівництва без страхування будівельномонтажних робіт* допускається залучати до цих видів робіт фізичних осіб
тільки на умовах трудового договору». До об’єктів, на яких не поширюється вищезазначена вимога, можуть
бути віднесені об’єкти, вказані, наприклад, у Переліку об’єктів, затвердження проектів будівництва яких у
межах законодавства України не

Соціальне страхування

ЗАСЛУЖЕНА ПОДЯКА
Звітують стахановські страховики
відділення виконавчої дирекції
Фонду у м. Стаханові
Фото надані автором

О

сновним пріоритетним завданням у діяльності Фонду є профілактика виробничого травматизму, створення безпечних і нешкідливих умов
праці. Цій роботі ми приділяємо особливу увагу. Беремо участь у перевірках стану умов та охорони праці на
підприємствах, розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань,
сприяємо виконанню заходів, спрямованих на покращання умов праці,
допомагаємо фахівцям у розробці
СУОП, нормативних актів.
Працівники відділу профілактики
нещасних випадків на виробництві,
профзахворювань та медобслуговування потерпілих на виробництві за
9 міс. 2009 р. провели 88 перевірок,
у т. ч. 9 цільових і 79 оперативних,
взяли участь у роботі 4 семінарів, 2
засідань круглого столу і 5 нарад з
представниками підприємств міста,
лікувальних закладів, 2 семінарів при
міській раді з питань безпечної життєдіяльності населення. На сайті відділення розміщено 8 статей. Розповсюджено понад 27,5 тис. одиниць
друкованої продукції, плакатів, типо-
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вих інструкцій, інших нормативних
актів з охорони праці на паперових та
електронних носіях.
Профілактична робота ведеться у
тісному контакті з органами Держгірпромнагляду та СЕС. У відділенні
щомісяця проводиться аналіз виробничого травматизму, на засіданні
міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення щоквартально аналізується стан охорони праці на
підприємствах-страхувальниках. Начальник відділення є членом цієї ради.
Відділення з 2007 р. спільно із
санітарно-епідеміологічною станцією
взяло під контроль проведення медичних оглядів, контролює переведення працівників, які отримали
профзахворювання, на роботи без
шкідливих і небезпечних факторів виробництва. І як наслідок цієї роботи –
зниження рівня виробничого травматизму. Якщо в 2001 р. у відділенні зареєстровано 94 страхових випадки, то в
2008 р. – 64, а за 9 міс. 2009 р. – 14.
Велика увага приділяється реабілітації потерпілих на виробництві.
Хороші результати реабілітації досягаються шляхом направлення потерпілих після лікування у міській лікарні в Регіональний медико-реабілітаційний центр (м. Красний Луч). За
сприяння відділення у 2008 р. на лікування було направлено 12 осіб, за
9 міс. 2009 р. – 4.

Б

удівництво – складний процес, пов’язаний з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Воно починається
з укладання договору підряду (контракту), де визначається конкретний обсяг будівельних робіт. Договір підряду може укладатись як з організацією (юридичною особою), так і з окремими громадянами (фізичними особами). Порядок укладання договору
підряду визначають Загальні умови
укладення та виконання договорів
підряду у капітальному будівництві
(постанова Кабінету Міністрів від
01.08.2005 р. № 668), згідно з яким
підрядник повинен одержати встановлені законодавством дозволи на
виконання зазначених видів робіт,
мати досвід і ресурси, достатні для виконання цих видів робіт. У цьому договорі підряду обов’язково повинна
визначатись відповідальність сторін,
у тому числі щодо дотримання умов
безпеки праці та страхування будівельних робіт, а у разі виконання робіт
на території діючого підприємства –
порядок доступу робочої сили (підрядника) на об’єкт будівництва.
Сьогодні прогресуючим є залучення на об’єкти будівництва фізичних
осіб на умовах цивільно-правового
договору (трудова угода, договір підряду), згідно зі ст. 875 Цивільного кодексу України та ст. 318 Господарського кодексу України. Відповідно до
ст. 203 Цивільного кодексу України
єдиним обмеженням стосовно особи,
з якою укладається подібний договір,
є те, що ця особа повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності,
наприклад, бути повнолітньою. Цивільно-правовий договір не передба-

чає соціальних гарантій, тому залучені на таких умовах особи позбавляються гарантованих відшкодувань
внаслідок нещасного випадку на виробництві, а в окремих випадках і належної плати за виконану роботу. Все
більше і більше нещасних випадків не
пов’язуються з виробництвом через
виявлення у потерпілих цивільноправового договору або взагалі будьяких юридично закріплених трудових
відносин з роботодавцем. Все частіше
залучені особи виконують роботи в
інтересах кількох роботодавців і навіть виступають як уповноважені роботодавця для інших осіб, яких залучають на об’єкт та з якими розраховуються власноруч грошима свого роботодавця.
Чинне законодавство гарантує соціальний захист тільки особам, які залучені на умовах трудового договору.
Кризові умови будівельного виробництва спонукають роботодавців ухилятись від сплати страхових внесків у
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань (фактично страхуються лише керівники підприємства
та інші довірені ними особи). Якщо
так піде справа і далі, то незабаром
усі залучені на будівництво особи будуть виконувати трудові обов’язки на
свій страх і ризик, що з точки зору роботодавців є економічно оправданим.
Але при такому підході втрачають
сенс Закони України «Про охорону
праці», «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності»
та «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».
На мою думку, в сьогоднішніх
умовах єдиним правовим шляхом соціального захисту залучених у будівельне виробництво осіб є перехід
від страхування підприємств до страхування об’єктів будівництва. Суть
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Одним з важливих факторів реабілітації є санаторно-курортне лікування інвалідів. З 2001 р. потерпілим
виділено 492 путівки, з них за 9 міс.
2009 р. – 52 путівки на суму
366,7 тис. грн. в санаторії Бердянська, Слов’янська та Криму. На медичну і соціальну реабілітацію виділено 639,9 тис. грн.
Фонду вдалося вирішити проблему
забезпечення інвалідів автомобілями.
Протягом 2007–2008 рр. отримали
автомобілі «Славута» 25 інвалідів
м. Стаханова, у 2009 р. – троє.
Виконання завдань Фонду потребує значних грошових коштів, що
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неординарного підходу в тому, що замовник або генпідрядник повинен
самостійно вирішувати дилему: залучати підрядників, де осіб приймають
на умовах трудового договору, без
страхування об’єкта будівництва чи
страхувати об’єкт будівництва, залишаючи поза увагою питання трудових відносин між залученими на
об’єкт будівництва особами та підрядником. Правові підстави вирішення цього питання лежать на стику законів України, перерахованих
вище, та Господарського кодексу
України.
Страхування об’єкта будівництва
має здійснюватись на підставі договору страхування із визначенням адекватних умов і розмірів відшкодування
шкоди потерпілим особам незалежно
від того, були чи не були оформлені
трудові відносини при їх залученні на
об’єкт. Підставою для відшкодування
шкоди, заподіяної у разі нещасного
випадку на застрахованому об’єкті
будівництва, може бути акт розслідування, оформлений в установленому
порядку за результатами розслідування уповноваженим органом з обов’язковою участю представника організації-страховика (Фонду). Правовою підставою використання подібних договорів страхування у будівельному виробництві є Порядок
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009
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потребує висновку комплексної
державної експертизи (наказ Держбуду України від 12.11.2003 р.
№ 187). У сьогоднішніх умовах для
потерпілих осіб або членів їхніх сімей
немає абсолютно ніякого значення,
звідки відшкодовувати шкоду, заподіяну внаслідок нещасного випадку на
виробництві,– з Фонду, що утворився від страхування суб’єктів господарювання, чи з Фонду, що утворився
від страхування об’єктів виробництва.

* Під будівельно-монтажними роботами розуміють «комплекс робіт, що виконується при спорудженні будинків і включає загально-будівельні,
опоряджувальні, санітарно-технічні, спеціальні, а також монтажні роботи» (додаток 1 до Нормативної бази оснащення будівельних організацій
(бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем», ДБН Г.1-5-96).

Євген Івонін, начальник
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Начальник управління охорони здоров’я Стахановської міської ради
Г. Семененко (в центрі) проводить засідання круглого столу
формуються за рахунок страхових
внесків, сплачених страхувальниками
згідно з діючим законодавством. Завдяки страховим внескам складається
солідарний фонд, з якого здійснюється фінансування 24 видів виплат,
спрямованих на забезпечення життєво важливих потреб потерпілих.
На сьогодні у відділенні Фонду
м. Стаханова перебувають на обліку
2024 страхувальники, в т. ч. юридичні
особи – 845 та фізичні особи – 1179.
Середній показник надходження внесків за місяць у 2009 р. у 2,2 разу
менший, ніж у відповідному періоді
попереднього року. План збору внесків з початку року станом на
01.10.2009 р. виконано лише на
63,92%. Важливим фактором, що
впливає на зменшення суми щомісячних надходжень, є зменшення середнього страхового тарифу по місту – з
1,64% на початок року до 1,18% на
сьогодні, що відбулося за рахунок різкого зменшення у загальному фонді
оплати праці по місту частини фонду
оплати праці підприємств з достатньо
високими страховими тарифами.
Відділення провело зміну страхового тарифу страхувальникам згідно
із Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення
впливу світової фінансової кризи на
сферу зайнятості населення» від
25.12.2008 р. № 799-VI, що також
зменшило загальну суму надходжень
внесків приблизно на 500 тис. грн. на
рік.
Недоїмку станом на 01.09.2009 р.
мають 11 страхувальників на суму
449,7 тис. грн. До всіх підприємств,
які мають недоїмку, відділення вживає необхідних заходів, передбачених
законодавством. Відділ реєстрації та
збору внесків проводить активну
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роз’яснювальну роботу зі страхувальниками. Відділення щомісяця бере
участь у засіданні комісії міськвиконкому з питань забезпечення своєчасної та повної сплати податків та погашення заборгованості з виплати
заробітної плати. Направляються
листи установам банків щодо контролю за видачею коштів для виплат
заробітної плати лише за умови одночасного подання страхувальником
платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних
сум страхових внесків.
Наш регіон є дотаційним, і сума
витрат на фінансування виплат потерпілим значно перевищує суму
надходжень страхових внесків від
роботодавців. Так, лише за перше
півріччя 2009 р. виплати потерпілим
на виробництві перевищили надхо-

дження страхових внесків до відділення в 5,75 разу.
Одним з важливих завдань Фонду
є своєчасне і в повному обсязі відшкодування шкоди потерпілим
на виробництві і членам їх сімей.
За 9 міс. 2009 р. було виплачено
12 млн. 264,7 тис. грн., у тому числі: одноразова допомога у разі стійкої
втрати працездатності потерпілим
(40 осіб) на суму 1 млн. 253,3 тис. грн.;
одноразова допомога сім’ї та утриманцям у разі смерті потерпілого
(14 осіб) – 954,3 тис. грн.; щомісячні страхові виплати потерпілим
на виробництві і членам їх сімей
(3562 особи) – 10 млн. 053,3 тис. грн.;
виплати на поховання (2 особи) –
3,8 тис. грн.
Відділення проводить також заходи, спрямовані на піклування про
потерпілих на виробництві, і особливо про інвалідів. Щороку у квітні біля Каменя Пам’яті проводиться мітинг, присвячений Всесвітньому дню
охорони праці та пам’яті загиблих на
виробництві, померлих від травм і
профзахворювань. Запрошуються
члени сімей, інваліди праці, керівництво міста, керівники підприємств,
організацій, громадськість. Служиться панахида по загиблих і померлих. Оголошується хвилина мовчання, запалюються свічки, покладаються квіти.
8 березня відділення не забуває
жінок-інвалідів та надсилає їм поздоровлення. Нинішнього року відправлено 304 таких поздоровлення. 9 травня, на День Перемоги, організовується відвідання інвалідів І групи вдома з

Покладання квітів до Каменя Пам’яті, встановленого в пам’ять
про загиблих на виробництві
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Коротко про важливе

Команда інвалідів м. Стаханова – переможець обласної
спартакіади у 2005 р.
м. Стаханові, в якій інваліди міста зайняли перші місця практично в усіх
видах змагань.
Усі заходи, які проводить відділення, відображені у подяках нашому Фонду. Починаючи з 2003 р. одержано 145 подяк від потерпілих на
виробництві. Більш як 20 грамот і
вдячних листів відділенню Фонду за
досягнуті результати в роботі вручи-

www.ohoronapraci.kiev.ua

ли виконавча дирекція, обласне
управління Фонду, міська влада. Ці
досягнення – результат роботи не
лише відділення. Вони стали можливі завдяки підтримці управління
Фонду у Луганській області, міської
влади, роботодавців, громадських
організацій, партнерів соціальної
сфери, всіх, з ким тісно співпрацює
відділення Фонду.
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ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
6. Електрообладнання, яке відповідає вимогам стандартів з офіційно опублікованого Держспоживстандартом переліку національних стандартів до цього Технічного регламенту, вважається таким, що відповідає вимогам пункту 5
цього Технічного регламенту.
7. Забороняється введення в обіг електрообладнання
без декларації про відповідність та національного знака
відповідності, нанесеного згідно з правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності»
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).
У разі виникнення сумніву у визначених законодавством
органів нагляду щодо виконання вимог безпеки виробник,
уповноважений представник чи особа, що відповідає за введення продукції в обіг, можуть подати на розгляд звіт про
відповідність електрообладнання вимогам цього Технічного
регламенту, виконаний призначеним органом.
Національний знак відповідності наноситься виробником або його уповноваженим представником безпосередньо на електрообладнання, а у разі відсутності можливості його нанесення — відповідно на пакування або документацію, що супроводжує електрообладнання (інструкцію з
експлуатації, гарантійне свідоцтво тощо), так, щоб забезпечувалася його чіткість, розбірливість та незмивність
протягом передбаченого строку служби.
Нанесення на електрообладнання іншого маркування,
схожого за призначенням та формою до національного
знака відповідності, забороняється.
У разі коли визначеними законодавством органами нагляду встановлено, що національний знак відповідності
застосовується з порушенням встановлених вимог, виробник, його уповноважений представник або особа, яка ввела електрообладнання в обіг, повинні у встановлені строки
вжити заходів для усунення порушень та довести електрообладнання до стану відповідності встановленим вимогам.
Якщо порушення не усунені, визначені законодавством
органи нагляду вживають згідно із законодавством відповідних заходів.
8. Якщо на електрообладнання поширюється дія інших
технічних регламентів, якими також передбачено нанесення національного знака відповідності, наявність на електрообладнанні національного знака відповідності свідчить
про відповідність такого електрообладнання вимогам зазначених технічних регламентів.
У разі коли один чи кілька таких технічних регламентів
протягом періоду їх впровадження (добровільного застосування) допускають право виробника обирати інший спосіб підтвердження відповідності (сертифікацію), нанесення національного знака відповідності означає відповідність
електрообладнання лише тим технічним регламентам, які
застосовано виробником. У цьому разі в документах, деклараціях про відповідність або інструкціях з експлуатації,
що згідно з цими технічними регламентами супроводжують
електрообладнання, обов’язково наводяться посилання на
нормативно-правові акти, якими були затверджені застосовані технічні регламенти.
Основні вимоги до безпечності електрообладнання
9. Електрообладнання, на яке поширюється дія цього
Технічного регламенту, за умови його застосування за призначенням повинне бути безпечним для життя та здоров’я
людей, тварин, майна і довкілля.
10. Основними вимогами до безпечності електрообладнання є такі вимоги:
1) на електрообладнання наносяться найважливіші показники, розуміння та дотримання яких є умовою безпечної експлуатації. У разі відсутності можливості нанесення
такої інформації на електрообладнання ці показники повинні бути зазначені в супровідній документації;
2) найменування електрообладнання, виробника, фірми або торговий знак повинне бути чітко нанесене безпосередньо на електрообладнання або в разі відсутності
можливості – на пакування;
3) електрообладнання та його складові частини не повинні створювати небезпеки під час складання та приєднання, що виконуються відповідно до встановлених правил;
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4) для захисту від небезпечних чинників, пов’язаних з
електрообладнанням, під час його розроблення та виготовлення повинні бути вжиті технічні заходи, які за умови
належного обслуговування електрообладнання та застосування його за призначенням забезпечують:
захист людей та тварин від заподіяння фізичних травм
чи іншої шкоди, що можуть бути спричинені безпосереднім
або побічним електричним контактом;
захист від утворення в електрообладнанні температури, електричних дуг або випромінювання, здатних спричинити небезпеку;
захист людей, тварин та майна від небезпечних чинників неелектричного походження;
відповідність ізоляції встановленим вимогам;
5) для захисту від небезпеки, яка може виникнути внаслідок дії зовнішніх чинників на електрообладнання, під
час його розроблення та виготовлення повинні бути вжиті
заходи, які за умови належного обслуговування та застосування електрообладнання за призначенням забезпечують:
стійкість електрообладнання до очікуваних дій механічних чинників, щоб люди, тварини та майно не наражалися
на небезпеку;
стійкість електрообладнання до очікуваного впливу немеханічних чинників навколишнього природного середовища, щоб люди, тварини та майно не наражалися на небезпеку;
безпеку для людей, тварин та майна під час передбачуваних умов його перевантаження.

Впродовж 9 місяців 2009 р. на
шпальтах провідних друкованих
видань Сумської області було
опубліковано понад 30 матеріалів
про роботу обласного теруправління
Держгірпромнагляду.
В Інтернет-ресурсах протягом
цього часу було розміщено близько
150 матеріалів на теми промислової
безпеки та охорони праці
на підприємствах області,
з приводу чого на місцевих
телеканалах було показано
20 відеосюжетів.
Понад 70 репортажів
і коротких повідомлень прозвучало
також по місцевому радіо
та FM-радіостанціях.

За 9 місяців 2009 р.
у районних та обласних ЗМІ
Кіровоградської області
було опубліковано 67 матеріалів
про роботу теруправління
Держгірпромнагляду
та заходи щодо запобігання
виробничому травматизму.
Постійні рубрики з охорони праці
організовано в обласному виданні
«Народне слово»,
на телеканалах «TTV»
та обласному державному,
а також у програмі «Регіон»
обласного радіо. Організовано
конкурс для журналістів на краще
висвітлення питань безпеки праці.
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Про затвердження

Технічного регламенту безпеки
низьковольтного
електричного обладнання
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного
обладнання та план заходів із його застосування, що додаються.
2. Визначити Міністерство промислової політики відповідальним за застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.
Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

Технічний регламент

безпеки низьковольтного
електричного обладнання
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. № 1149
Загальна частина
1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до безпечності низьковольтного електричного обладнання з метою забезпечення захисту життя та здоров’я
людей, тварин, майна і довкілля, а також до процедури оцінки відповідності
низьковольтного електричного обладнання таким вимогам та встановлює порядок їх застосування.
Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Ради ЄС
2006/95/ЄС від 12 грудня 2006 р. про гармонізацію законодавства держав –
членів ЄС стосовно електричного обладнання, призначеного для застосування
у певних межах напруги.
2. У цьому Технічному регламенті під терміном «низьковольтне електричне
обладнання» розуміються будь-які пристрої, що виробляють, перетворюють,
використовують, розподіляють або передають електричний струм (електричні
машини, електроприлади, перетворювачі, кабельна продукція, апаратура побутова радіоелектронна, офісна техніка тощо), призначені для експлуатації за напруги від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про підтвердження відповідності» та «Про стандартизацію».
3. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов’язкове для:
центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду за безпечністю низьковольтного електричного обладнання (далі – органи нагляду);
виробників низьковольтного електричного обладнання (далі – електрообладнання) або їх уповноважених представників, які є резидентами України, чи
осіб (резидентів України), які займаються введенням електрообладнання в
обіг;
призначених в установленому порядку органів з оцінки відповідності електрообладнання (далі – призначені органи), які готують звіт та висновок згідно
з пунктами 7 і 13 цього Технічного регламенту.
4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на таке електрообладнання та явища:
електрообладнання, призначене для експлуатації у вибухонебезпечному
середовищі;
електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення;
електричні частини до вантажних та пасажирських ліфтів;
електричні лічильники;
контролери електричних огорож;
радіо- та електричні завади;
спеціалізоване електрообладнання, призначене для суден, літаків та залізниць;
штепсельні вилки та розетки для побутового використання.
5. Введення електрообладнання в обіг на території України дозволяється за
умови, що його розроблено та виготовлено відповідно до встановлених вимог
безпеки, у разі дотримання яких таке електрообладнання не створюватиме небезпеки для життя та здоров’я людей, тварин, майна і довкілля.
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ламенту, підготовлений іншим призначеним органом,
який не залучався до підготовки звіту про відповідність
такого електрообладнання. Такий висновок із зазначенням
ступеня невідповідності електрообладнання вимогам
пункту 5 цього Технічного регламенту доводиться до відома виробника, його уповноваженого представника або
особи, яка ввела електрообладнання в обіг, у встановлені
строки.
За результатами розгляду зазначеного висновку відповідні органи нагляду вживають згідно із законодавством
відповідних заходів.
14. Технічна документація на електрообладнання повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування електрообладнання та давати змогу оцінити її
відповідність вимогам цього Технічного регламенту і містити:
загальний опис електрообладнання;
основні конструкторські та робочі креслення, у тому
числі схеми складових частин, вузлів, кіл тощо;
описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених
креслень та схем і функціонування електрообладнання;

перелік стандартів з офіційно опублікованого переліку
національних стандартів до цього Технічного регламенту,
які було повністю або частково застосовано, та/або описи
рішень, прийнятих для забезпечення вимог безпеки згідно
з цим Технічним регламентом, якщо стандартів на конкретний вид електрообладнання немає або їх не було застосовано;
результати проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;
звіти про результати випробування електрообладнання;
технічні умови (за наявності).
15. Виробник або уповноважений представник повинен забезпечувати відповідність виготовленого електрообладнання складеній технічній документації і вимогам
цього Технічного регламенту.
16. Технічний регламент не обмежує виробника або
уповноваженого представника чи особу, яка займається
введенням електрообладнання в обіг, щодо застосування
складніших модулів оцінки відповідності електрообладнання.

План заходів із застосування Технічного регламенту
безпеки низьковольтного електричного обладнання

Додаток
до Технічного регламенту
Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту
безпеки низьковольтного електричного обладнання
______________________________________________
(повне найменування виробника або
______________________________________________
його уповноваженого представника чи постачальника,
______________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
в особі _________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
підтверджує, що __________________________________
(повна назва низьковольтного
електричного обладнання, тип, марка, модель)
______________________________________________,
яке виготовляється за ______________________________,
(назва та позначення документації)
відповідає Технічному регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання згідно з _______________________
______________________________________________
(позначення та назва нормативних документів (за наявності)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. № 1149
Найменування заходу

Процедура оцінки відповідності електрообладнання
11. Оцінка відповідності електрообладнання вимогам
цього Технічного регламенту проводиться із застосуванням модуля А (внутрішній контроль виробництва), передбаченого Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України,
2003 р., № 41, ст. 2175; 2007 р., № 1, ст. 31).
За цією процедурою виробник або уповноважений
представник гарантує і декларує, що електрообладнання
відповідає вимогам цього Технічного регламенту.
12. За результатами оцінки відповідності виробник або
уповноважений представник проставляє на кожному виробі електрообладнання, пакуванні, інструкції з експлуатації або гарантійному свідоцтві національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком до цього Технічного регламенту.
13. Виробник або уповноважений представник складає зазначену нижче технічну документацію, зберігає її
після виготовлення останнього виробу разом із декларацією про відповідність принаймні 10 років і подає їх для перевірки визначеним законодавством органам нагляду в
установлених законодавством випадках.
У разі відсутності виробника або його уповноваженого
представника зобов’язання щодо збереження декларації
про відповідність та технічної документації покладається
на особу, яка ввела електрообладнання в обіг.
Якщо визначеними законодавством органами нагляду
встановлено, що електрообладнання, на яке нанесено національний знак відповідності, здатне створити небезпеку
для життя та здоров’я людей, тварин або майна, такі органи нагляду вживають згідно із законодавством відповідних
заходів.
У рішенні про вжиття таких заходів зазначаються підстави його прийняття і причини невідповідності, які можуть бути наслідком, зокрема:
невідповідності конкретним вимогам цього Технічного
регламенту;
неправильного застосування вимог національних стандартів;
наявності недоліків у національних стандартах.
У разі наявності заперечень щодо прийнятого рішення
про вжиття відповідних заходів визначені законодавством
органи нагляду повинні розглянути висновок щодо відповідності електрообладнання вимогам цього Технічного рег-

Офіційно

Верховна Рада України
прийняла постанову «Про ситуацію,
що склалася у зв'язку з епідемією
грипу та пандемічного
грипу А(H1N1) та першочергові
заходи протидії її поширенню»
від 05.11.2009 р. № 1700-VI.
Цією постановою Верховна Рада
рекомендувала Кабінету Міністрів
України серед інших заходів
забезпечити надання матеріальної
допомоги у розмірі 100 тис. грн.
сім'ям медичних працівників, які
померли внаслідок захворювання,
що сталося під час виконання
ними службових обов'язків з надання
медичної допомоги населенню
в період епідемії грипу.

Реклама

врученням подарунків, понад 600 інвалідам праці – ветеранам Великої
Вітчизняної війни – направляються
поздоровлення зі святом Перемоги у
вигляді фронтового «трикутника».
У травні 2008 р. обласне управління Фонду довірило нашому відділенню прийняти делегацію колег із
Львівської і Вінницької областей з
обміну досвідом. Було розроблено
програму обміну досвідом і план заходів. Колеги відзначили високий рівень
роботи відділення за всіма напрямами.
У серпні відділення традиційно проводить урочисту зустріч активів громадських організацій інвалідів, регресників
із запрошенням представників міської
влади, керівників підприємств, присвячену Дню шахтаря. Під час зустрічі потерпілим вручають подяки, грамоти,
знаки «Шахтарська слава».
3 грудня, до Міжнародного дня інвалідів, відділення направляє інвалідам інформаційні листи-звіти.
Під гаслом «Повір у себе» обласне управління Фонду раз на три роки
проводить спартакіаду інвалідів праці, де своїми досягненнями в спорті
вони демонструють силу волі та прагнення до повноцінного життя. Така
спартакіада в 2005 р. проводилась у

Відповідальні
за виконання

Строк
виконання

1. Призначення організації, Мінпромполітики
відповідальної за застосування Технічного регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання
(далі – Технічний регламент)

2009 рік

2. Призначення органів з Держспоживстаноцінки відповідності низь- дарт
ковольтного електричного Мінпромполітики
обладнання вимогам Технічного регламенту

–''–

3. Приведення у разі потре- Мінпромполітики
би нормативно-правових Держспоживстанактів у відповідність з Тех- дарт
нічним регламентом

Постійно

4. Популяризація застосу- –''–
вання Технічного регламенту за допомогою засобів
масової інформації та шляхом проведення семінарів,
конференцій

2009–2010
роки

5. Підготовка вітчизняних Мінпромполітики
підприємств – виробників
низьковольтного електричного обладнання до застосування Технічного регламенту

–''–

6. Сприяння добровільному Мінпромполітики
застосуванню підприємства- Держспоживстанми процедури оцінки відпо- дарт
відності вимогам Технічного
регламенту

–''–

7. Коригування Технічного –''–
регламенту за результатами
його добровільного застосування (у разі потреби)

–''–

8. Обов’язкове застосуван- –''–
ня Технічного регламенту
для всіх виробників і постачальників низьковольтного
електричного обладнання

З 1 січня
2012 р.
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Технічна документація на низьковольтне електричне обладнання відповідно до вимог Технічного регламенту в наявності.*
Протокол випробування низьковольтного електричного обладнання, проведеного (за наявності)** _________________
______________________________________________
(найменування та місцезнаходження призначеного
______________________________________________
органу з оцінки відповідності, номер протоколу,
дата його оформлення)
Декларацію складено під цілковиту відповідальність ________
______________________________________________
(повне найменування
______________________________________________
виробника або його уповноваженого представника
чи постачальника)
__________________________________________
(посада особи, що склала декларацію)
_____________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)
МП

__ ______ 20__ р.

Місце для позначки про реєстрацію декларації
про відповідність

______________________
* Застосовується за умови проведення оцінки відповідності
згідно з пунктом 12 або 13 Технічного регламенту.
** Застосовується за умови проведення оцінки відповідності
згідно з пунктом 13 або 15 Технічного регламенту.
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ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Слідами наших публікацій

ЖУРНАЛ ВИСТУПИВ – ЩО ЗРОБЛЕНО?
У журналі (№ 6, 2009 р.) було надруковано статтю Д. Танського і
К. Цвігун «Безгосподарні підстанції – мережі нещастя», в якій йшлося про
наявність безгосподарних підстанцій, організацію їх безпечного утримання
та експлуатації, а також взяття таких підстанцій на баланс.
Лише у Кіровоградській області спільними перевірками теруправління
Держгірпромнагляду та ВАТ «Кіровоградобленерго» у 2008 р. було виявлено 20 безгосподарних підстанцій, тобто вони були задіяні в електропостачанні споживачів, але юридично нікому не належали.
Як повідомив заступник Міністра
палива та енергетики В. Лучніков,
Мінпаливенерго підтримує ініціативу
редакції журналу «Охорона праці» щодо виявлення безгосподарних енергооб’єктів як небезпечних факторів в
електричних мережах України. Порушене в журналі проблемне питання
залишається актуальним, оскільки зазвичай безгосподарні енергооб’єкти
перебувають у вкрай незадовільному
технічному стані та становлять потенційну небезпеку для життя та здоров’я
людей. Відключення таких об’єктів
на сьогодні вкрай проблематичне, тому що вони, як правило, задіяні в схемах електропостачання споживачів
комунально-побутового сектора.
Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів загальні механізми набуття права власності пе-

редбачають укладення або договору
купівлі-продажу, або договору дарування. Всі ці процедури передбачають виникнення відповідних податкових зобов’язань, а тому електропередавальні організації економічно не
зацікавлені ставати власниками таких об’єктів, навіть шляхом безоплатного прийняття їх на баланс.
В умовах, що склалися, Мінпаливенерго України (лист від 11.01.2006 р.
№ 02/42-85) було запропоновано
відповідним територіальним громадам оптимальний варіант передачі
безгосподарних електроустановок у
власність організаціям як набувальну
власність, згідно з вимогами ст. 335
та ст. 344 Цивільного кодексу України.
З метою контролю вирішення питання прийняття безгосподарних
об’єктів розподільних електричних

У журналі (№ 10, 2009 р.) було надруковано статтю В. Сопільняка
«Профілактика в районі проводиться, але не скрізь», у якій йшлося про
результати комплексної перевірки стану охорони праці на підприємствах, в
організаціях і установах Немирівського району Вінницької області.
Як повідомив перший заступник
голови Немирівської райдержадміністрації С. Коновалов, управлінням
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено
та погоджено з теруправлінням Держгірпромнагляду по Вінницькій області
заходи щодо усунення виявлених недоліків, профілактики виробничого
травматизму та професійної захворюваності, зокрема:
впроваджено на районному рівні
елементи системи управління охороною праці відповідно до Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджених наказом Держгірпромнагляду
07.02.2008 р.;
проведено навчання та перевірку
знань з питань охорони праці 142 посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ і організацій району;
не допускається виконання будівельних робіт без дозволу інспекції
архітектурно-будівельного контролю;

спеціаліст з охорони праці відділу
праці разом з відповідними службами
здійснює перевірки порушень законодавства про пожежну безпеку, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення, за проходженням
медичних оглядів. З початку поточного року було 39 таких перевірок;
проведено три засідання районної
координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, де було заслухано звіти керівників підприємств, робота яких з охорони праці
була визнана незадовільною;
керівники підприємств, на яких
була проведена комплексна перевірка, прозвітували перед управлінням
праці та соціального захисту населення про виконання приписів, виданих
інспекторами Держгірпромнагляду.
Головним експертом з умов праці
за 10 місяців 2009 р. було перевірено
44 підприємства. В результаті перевірок встановлено, що на 22 перевірених підприємствах, де є робочі місця з
шкідливими умовами праці, атеста-

мереж України у власність відповідних електропередавальних (енергопостачальних) організацій та організації їх подальшої експлуатації Держенергонагляд запровадив звітність
електропередавальних організацій
щодо кількості безгосподарних об’єктів, задіяних в електропостачанні
споживачів. Зведена інформація щодо наявних в Україні діючих електроустановок, які не мають власника,
аналізується Держенергонаглядом і є
підставою для видачі приписів щодо
організації їх обслуговування та подальшої передачі у відання електропередавальних організацій. В окремих випадках Держенергонагляд видає відповідні приписи щодо забезпечення електропостачання електроустановок споживачів від власних
електричних мереж електропередавальних організацій.
Також слід зазначити, що за активної роботи місцевих органів виконавчої влади територіальних громад
це питання може бути вирішене дуже
швидко, що позитивно вплине на надійність і якість електропостачання
споживачів та безпечне функціонування енергосистеми України.
цію робочих місць за умовами праці
не проведено. Керівники цих підприємств отримали обов’язкові до виконання довідки головного експерта з
умов праці, де вказано на порушення
ними чинного законодавства про соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, а також персональну відповідальність керівників за
несвоєчасне проведення атестації робочих місць.
30 березня в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації пройшла співбесіда з керівниками агроформувань, де було наголошено на проведенні атестації робочих
місць за умовами праці та роздано методичні матеріали.
На особистому прийомі 32 громадянам було надано консультації-роз’яснення, що стосувалися чинного законодавства, Законів «Про охорону праці» та «Про пенсійне забезпечення»,
права працівників на пільги та компенсації за роботу в несприятливих
умовах, стандартів та інших нормативних документів, що визначають
вимоги до умов та безпеки праці.
Спеціаліст відділу праці на виконання рішення обласної координацій-
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Чи може керівник підприємства (установи) призначити своїм наказом
інженера з охорони праці відповідальною особою за додержанням заходів
з пожежної безпеки об’єктів, розташованих на території підприємства,
зобов’язавши його складати й проводити планові заходи, інструктажі та
навчальні тренування з персоналом з питань протипожежного захисту, організовувати роботу пожежно-технічної комісії та добровільної пожежної
дружини, готувати заявку на придбання необхідних первинних засобів пожежогасіння?
(О. Землянко, інженер з охорони праці
Ленінської центральної районної лікарні, АР Крим)
Відповідно до п. 5.5 Типового положення про службу охорони праці,
затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 15.11.2004 р. № 255, зареєстрованого в Мін’юсті України
01.12.2004 р. за № 1526/10125 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 02.10.2007 р.

№ 236, працівники служби охорони
праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці»
та вищезазначеним Положенням.
На додаток до вищесказаного інформуємо, що з метою приведення
кваліфікаційної характеристики професії «Інженер з охорони праці» у
відповідність до вимог Типового по-

Працівник одержав травму на виробництві, але відпрацювавши зміну,
поїхав додому, не повідомивши про нещасний випадок безпосередньому
керівникові.
На роботу він прийшов через три дні, повідомив, що перебуває на амбулаторному лікуванні у зв’язку з травмою на виробництві та подав заяву з
проханням розслідувати нещасний випадок, що стався з ним.
Лікувальний заклад своєчасно не надіслав екстрене повідомлення на виробництво і робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Роботодавець, отримавши заяву від потерпілого, одразу зробив запит до
лікувального закладу, одержав підтвердження про звернення працівника з
посиланням на нещасний випадок на виробництві, передав повідомлення
робочому органу виконавчої дирекції Фонду та створив комісію з розслідування нещасного випадку.
Чи порушив роботодавець порядок та терміни повідомлення про нещасний випадок робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?
(А. Полященко, начальник служби охорони праці, заступник
генерального директора публічного АТ «Трест «Луганськшахтопроходка»)
Відповідно до п. 10 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. за
№ 1112 (далі – Порядок), роботодавець зобов’язаний негайно повідомити з використанням засобів
зв’язку про нещасний випадок робочий орган виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) за місцезнаходженням
підприємства за встановленою Фондом формою.
Пунктом 26 Порядку передбачено, що нещасний випадок, про який
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своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника чи роботодавця або внаслідок якого втрата
працездатності настала не одразу,
розслідується і береться на облік
згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його
інтереси.
Постановою правління Фонду від
19.06.2003 р. № 34 «Про визначення
строку інформування роботодавцем
робочого органу виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України
про кожний нещасний випадок або
професійне захворювання на підприємстві» встановлено, що роботода-

ложення про службу охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 р.
№ 73, Мінпраці наказом від 26.02.99 р.
№ 19 внесло до неї зміни. Так, у розділі «Завдання та обов’язки» у першому і сьомому реченнях вилучено
слова «протипожежного захисту і
охорони навколишнього середовища». У розділі «Повинен знати» кваліфікаційної характеристики професії
«Інженер з охорони праці» вилучено
слова «протипожежного захисту і
охорони навколишнього середовища», «і протипожежного захисту»,
«та протипожежного захисту».
М. Косарев, заступник начальника відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній
сфері Держгірпромнагляду

вець протягом доби, але не пізніше
термінів, визначених Порядком, в
установленому порядку інформує робочий орган виконавчої дирекції Фонду про кожний нещасний випадок на
підприємстві.
Отже, зважаючи на викладене, в
разі надходження заяви від потерпілого чи особи, яка представляє його
інтереси, щодо проведення розслідування нещасного випадку, про який
своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника чи роботодавця або внаслідок якого втрата
працездатності настала не одразу, роботодавець зобов’язаний негайно повідомити з використанням засобів
зв’язку про нещасний випадок робочий орган виконавчої дирекції Фонду
за місцезнаходженням підприємства
та протягом доби надати робочому
органу виконавчої дирекції Фонду повідомлення про нещасний випадок за
встановленою формою.
Відповідно до ст. 1654 Кодексу
України про адміністративні правопорушення несвоєчасне інформування
роботодавцем Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань про нещасні випадки на виробництві, що сталися на підприємстві,
тягне за собою накладання штрафу.
А. Пшеничко, т. в. о. заступника
директора виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

57

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
ної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та ради теруправління Держгірпромнагляду по Вінницькій області «Про стан промислової безпеки та охорони праці на
підприємствах Немирівського району
та роботу райдержадміністрації щодо
реалізації державної політики в галузі охорони праці» провів повторні перевірки підприємств, що перевірялись. Було також розроблено і затверджено в теруправлінні Держгірпромнагляду по Вінницькій області
заходи щодо усунення виявлених недоліків, профілактики виробничого
травматизму та професійної захворюваності у Немирівському районі.
При повторних перевірках підприємств управлінням праці та соціального захисту населення було зроблено повний аналіз виконання приписів
інспекторів Держгірпромнагляду. Ряд
підприємств виконали приписи майже стовідсотково. Керівникам під-

приємств, де пункти приписів державних інспекторів виконані не в повному обсязі, вказано на відповідні
недоліки, а матеріали перевірок направлено в органи прокуратури для
вжиття відповідних заходів.
По управлінню газового господарства заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході комплексної
перевірки, виконано на 90%. Заходи,
які не виконані, залежать від фінансування вищестоящої організації.
У Немирівській центральній районній лікарні 18 серпня державний
інспектор провів позапланову перевірку та надав дозвіл на подальшу
експлуатацію водогрійних котлів
ВК-21. Призначений відповідальним
за справний стан водогрійних котлів
працівник пройшов навчання.
У ВАТ Немирівське РП «Агромаш» кран-балка відключена і не використовується у зв’язку з тим, що
виробництво стоїть, цехи закриті.

Підприємство (зі слів керівника) на
стадії банкрутства у зв’язку з економічною кризою.
Але є ряд підприємств, зокрема,
ТОВ «Баєр-Вінн» (с. Гунька), СТОВ
«Дружба» (с. Райгород), СТОВ «Агротехніка» (с. Червоне), СТОВ «Довіра» (с. Ситківці), ТОВ «Немирівський цегельний завод», які безвідповідально поставилися до комплексної
перевірки. В управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації не було надано підтвердження щодо виконання приписів інспекторів Держгірпромнагляду,
а на пропозиції спеціаліста відділу
праці про проведення повторних перевірок їхніх підприємств не було надано можливості для її проведення.
Відповідні служби систематично
інформують населення району про
причини нещасних випадків, аварій,
пожеж через засоби масової інформації.

Підготував старший науковий редактор
журналу «Охорона праці» Геннадій Суслов

За листами читачів

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!
Я працюю провідним спеціалістом з охорони праці в Сарненській ЦРЛ
п’ять років. 28 вересня 2009 р. мене попередили про переведення цієї посади у відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації. Чи не є це
порушенням ст. 15 Закону України «Про охорону праці» (у штатному розписі лікарні це одна посада з охорони праці на тисячу працюючих)?
(А. Кригер, провідний спеціаліст з охорони праці Сарненської центральної
районної лікарні, Рівненська область)
Згідно зі ст. 15 Закону України
«Про охорону праці» ліквідація служби охорони праці допускається тільки
у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Разом з тим відповідно до п. 3
ст. 64 Господарського кодексу України,
який визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у
процесі організації та здійснення гос-

Для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин ми застосовували їх
опилення з допомогою вертольота. Інструктажі з охорони праці проводились згідно з вимогами Інструкції під час виконання робіт з пестицидами та
агрохімікатами та Правилами охорони праці в сільськогосподарському виробництві (ДНАОП 2.0.00-1.01.-00), але виникали певні непорозуміння
між агрономами та пілотами.
Яким є порядок використання вертольотів для внесення отрутохімікатів
і на які нормативні документи посилатись під час проведення інструктажів?
Які дозволи повинні мати представники компанії, що здійснює роботи із
застосуванням агрохімікатів?
(Ю. Медведчук, заступник директора з охорони праці
АТОВ «ДНІПРО», Чернігівська область)
Поряд з іншими нормативно-правовими актами, що регламентують
безпечну організацію та виконання
робіт з пестицидами і агрохімікатами у

сільськогосподарському виробництві,
Вам необхідно звернути особливу увагу на вимоги Правил безпеки праці під
час виконання авіаційно-хімічних ро-
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подарської діяльності, підприємство
самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Статтею 6 Господарського кодексу
«Загальні принципи господарювання» заборонено незаконне втручання
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Таким чином, питання щодо організаційної структури, чисельності
працівників і штатного розпису підприємство вирішує самостійно.
біт (НПАОП 0.00-1.42-08), затверджених наказом Держгірпромнагляду
від 06.06.2008 р. № 129 та зареєстрованих у Мін’юсті України 29.07.2008 р.
за № 697/15388.
Дозволи на виконання робіт із застосуванням агрохімікатів надаються
згідно з вимогами Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1631.
О. Долматов, заступник Голови
Держгірпромнагляду
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Чому працівники пожежного нагляду вимагають обладнати установками
пожежної сигналізації та пожежогасіння приміщення невиробничого призначення, що не є пожежонебезпечними, з одночасним перебуванням людей до 50 осіб, побудованих до 1993 р., і чи доцільно створювати на таких
підприємствах добровільні пожежні дружини (працюємо тільки в світлий
час доби)?
Чому працівники місцевих органів пожежного нагляду не визнають дійсними посвідчення, що видані посадовим особам після навчання і перевірки
знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
(НПАОП 0.00-4.12-05), погодженого з МНС (у Положенні є тема і програма «Пожежна безпека»)?
(В. Штанько, Черкаська область)
Вимоги щодо обладнання безпосередньо існуючих об’єктів системами пожежної автоматики відповідно
до законодавчих та нормативноправових актів у сфері пожежної
безпеки регламентовано НАПБ
А.01.001-2004 «Правила пожежної
безпеки в Україні», у розділі 1 яких
зазначено, що правила встановлюють
вимоги з пожежної безпеки, чинність
яких поширюється на підприємства,
установи, організації та інші об’єкти
(будівлі, споруди, технологічні лінії
тощо), а також на житлові будинки,
що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги

до яких визначаються у спеціальних
нормативних документах.
Необхідність створення добровільних пожежних дружин та команд на
відповідних об’єктах визначено Законом України «Про пожежну безпеку»
та постановою Кабінету Міністрів
України від 25.02.2009 р. № 136 «Про
затвердження Положення про добровільну пожежну дружину (команду)».
Сьогодні Державним департаментом пожежної безпеки розроблено
проект Інструкції про порядок створення та організації діяльності добровільної пожежної дружини (команди),
у якому чітко визначено критерії
створення добровільних формувань
на тому чи іншому об’єкті.

У наказах про приймання на роботу до ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» є
розділ «Умови роботи», а в ньому міститься рядок «Умови праці» (згідно з
атестацією робочого місця).
Яким має бути запис у тому рядку для посади «Оператор комп’ютерного
набору»: «Шкідливі» чи «Особливий характер праці»? Які компенсації чи
пільги повинні надаватись оператору комп’ютерного набору за умовами праці?
Чи провадиться атестація робочих місць операторів?
(Л. Авраменко, директор філії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»,
Березнегуватський район, Миколаївська область)
Віднесення робіт до категорії зі
шкідливими та важкими умовами
праці можливе тільки на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці, проведеної згідно з Порядком, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442.
Гігієнічною класифікацією праці
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу, яка застосовується під час проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, які перевищують
гігієнічні нормативи і здатні чинити
несприятливий вплив на організм
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працюючого та/або його нащадків.
Умови і характер праці, за яких рівень
шкідливих виробничих факторів не
перевищує гігієнічні нормативи, вважаються допустимими.
Надання пільг і компенсацій за
роботу зі шкідливими і важкими умовами праці здійснюється за результатами атестації робочих місць за умовами праці тільки за неможливості
ліквідації шкідливих виробничих факторів організаційно-технічними заходами.
Що стосується операторів комп’ютерного набору, то умови праці користувачів персональних комп’ютерів повинні відповідати вимогам Державних
санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами
електронно-обчислювальних машин

Стосовно навчання і перевірки
знань з питань пожежної безпеки повідомляємо, що вказаний напрям роботи регламентується не Типовим положенням про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05),
а Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та
перевірку знань з питань пожежної
безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (НАПБ
Б.02.005-2003), затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 р.
за № 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 11.12.2003 р. за
№ 1148/8469.
Так, вказаним положенням передбачено навчання з питань пожежної безпеки щонайменше в кількості
16 год відповідно до навчальних програм, погоджених з центральним органом державного пожежного нагляду, і повинно проводитись тільки фахівцями, що мають спеціальну (пожежно-технічну) освіту та стаж роботи за
фахом не менше 5 років.
Е. Улинець, начальник Державного департаменту пожежної безпеки
МНС України

(ДСанПіН 3.3.2.007-98) та Правил
охорони праці під час експлуатації
електронно-обчислювальних машин,
затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від
10.02.99 р. № 21.
Зазначені нормативні документи є
обов’язковими для виконання. Вони
визначають критерії безпечного використання комп’ютерної техніки і
призначені для запобігання несприятливій дії на працівників шкідливих
факторів, що супроводжують роботу
з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ).
За умови дотримання вимог зазначених вище нормативних документів
робота з використанням персонального комп’ютера не належить до робіт із шкідливими умовами праці.
Згідно з п. 1 ст. 8 Закону «Про
відпустки» окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або
виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та
умовах підвищеного ризику для
здоров’я, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер
праці за Списком виробництв, робіт,
ОХОРОНА ПРАЦІ 12/2009

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Законом встановлено, що конкретна тривалість таких відпусток
встановлюється колективним або
трудовим договором залежно від часу
зайнятості працівника в цих умовах.
Проведення атестації робочих місць
за умовами праці при цьому не вимагається.
Згідно з Порядком застосування
зазначеного вище Списку, затвердженим наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від
30.01.98 р. № 16 та зареєстрованим
Мін’юстом України 30.01.98 р. за
№ 58/2498 (зі змінами, затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 р.
№ 150 і зареєстрованими у Мін’юсті
18.06.2003 р. за № 496/7817), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.
В розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був
зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини

тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
Інші пільги і компенсації за роботу
на комп’ютері не передбачені.
Згідно зі ст. 7 Закону «Про охорону праці» роботодавець може за свої
кошти додатково встановлювати за
колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.
Водночас звертаю увагу, що відповідно до ст. 13 Закону «Про охорону
праці» роботодавець зобов’язаний
створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови
праці відповідно до нормативноправових актів, забезпечити додержання вимог законодавства щодо
прав працівників у галузі охорони
праці.

На підприємстві є цех з виробництва оцтової кислоти. У Переліку виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, виробництво оцтової кислоти відсутнє. Згідно з довідкою, виданою Державним науково-дослідним і проектним інститутом хімічних технологій «Хімтехнологія», виробництво оцтової кислоти належить до
виробництв регенеративних речовин.
Чи можна здійснювати видачу безплатно лікувально-профілактичного
харчування працівникам цеху з виробництва оцтової кислоти на підставі
п. 58 «Виробництво регенеративних речовин» розділу І підрозділу А вищеназваного Переліку?
У Переліку немає посад «старший майстер» і «старший начальник зміни», то чи можна їм видавати зазначене харчування? Чи має право підприємство видавати безплатно лікувально-профілактичне харчування працівникам професій, що включені до Переліку, але які беруть участь у виробничому процесі впродовж повного робочого дня нарівні з працівниками професій, що ввійшли до Переліку, і що є підставою для видачі такого харчування персоналу категорії А, що виконує роботи з джерелами іонізуючих
випромінювань?
(Ю. Лемешов, директор з охорони праці
ЗАТ «Сєверодонецьке об’єднання Азот», Луганська область)

ного харчування за умови зайнятості
повний робочий день у тих виробництвах, в яких передбачені відповідні
майстри і начальники змін.
Згідно з п. 4 Правил безплатної
видачі лікувально-профілактичного
харчування (додаток № 3 до зазначеної вище постанови) лікувальнопрофілактичне харчування видається
працівникам інших виробництв, цехів підприємства і працівникам, зайнятим на будівельних, будівельномонтажних, ремонтно-будівельних
та пусконалагоджувальних роботах, працюючим повний робочий
день у діючих виробництвах, цехах
(на дільницях) з особливо шкідливими умовами праці, в яких як для
основних працівників, так і для ремонтного персоналу встановлено це
харчування.
Видача безплатно лікувальнопрофілактичного харчування працівникам, професії яких не включені в
перелік, не передбачена.
Право на отримання лікувальнопрофілактичного харчування мають
лише ті працівники категорії А, зайняті виконанням робіт з джерелами
іонізуючого випромінювання, які передбачені розділом V «Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами
іонізуючого випромінювання» зазначеного вище Переліку.

професій і посад працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервовоемоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (додаток 2
у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 зі змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів від 16.12.2004 р.
№ 1674).
Відповідно до підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями
господарства» (поз. 58) цього Списку працівники, які працюють на
електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах і яким тривалість щорічної відпустки не визначена
іншими нормативно-правовими актами, мають право на щорічні додаткові
відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Оскільки Переліком виробництв,
професій і посад, робота в яких дає
право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування
у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР та Президії
ВЦРПС від 07.01.77 р. № 4/П-1, виробництво оцтової кислоти не передбачене, права на отримання лікувальнопрофілактичного харчування працівники цього виробництва не мають.
Застосування іншого виду виробництва, яке передбачене Переліком,
для надання лікувально-профілактичного харчування працівникам виробництва оцтової кислоти неможливе.

До врегулювання на законодавчому рівні порушеного питання безплатне надання лікувально-профілактичного харчування працівникам цього виробництва можливе за
рахунок власних коштів підприємства
відповідно до ст. 7 Закону «Про охорону праці».
Якщо назви посад «старший майстер» та «старший начальник зміни»
утворені за допомогою похідного слова «старший» із збереженням галузевої та функціональної належності,
кваліфікаційних вимог, збереженням
коду новоутвореної посади, зазначені
працівники можуть мати право на
отримання лікувально-профілактич-

О. Чернетенко, головний спеціаліст Державної експертизи умов праці України Міністерства праці та соціальної політики

Підготував редактор відділу
науково-технічного редагування Юрій Зубенко
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16
Потрібні спільні зусилля
18
№7
В. Бондар
Програма заради людини
3
Леонід Безуглий
На сторожі
конституційних прав
5
А. Кожушко
Справжня ціна
оперативної ради
7
Леонід Безуглий
Мета – працювати
без нещасних випадків
10
Р. Азаматов
Охорона праці –
невід'ємна частина
успішного бізнесу
13
В. Дубіль
З позиції справедливості
15
Г. Півняк, В. Голінько
Як адаптувати випускника
до небезпек виробництва
17
Є. Сагайдачний
Охороні праці криза
не перешкода
19
Ігор Парфенюк
Заслужена нагорода
колективу
21
Надія Безугла
Плануй – роби –
перевіряй – удосконалюй
22
№8
Зберегти баланс у нагляді
3
Сергій Колесник
Врегулювати повноваження –
першочергове завдання
7
С. Ромась
Гра із законом у піжмурки
до добра не доводить
9
Геннадій Щуров
Безпечна праця –
безпечна продукція
11
О. Запорожець,
А. Русаловський,
О. Цибульник
Як згортається навчання
з питань охорони праці
14
В. Якібчук
Незалежна експертиза
з охорони праці
17
Катерина Цвігун
На новому комплексі
трудяться успішно
18
С. Лихошерст
Справа майстра величає
19
З. Яремко
Мотивація – усьому голова 20
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№9
К. Теличко
Єдина команда
Іван Зеленський
Відбувся брифінг
Створено координаційну раду
Ігор Парфенюк
Мудрі й дбайливі господарі
М. Плутицький
Подбаємо про свою безпеку
Соф’я Вереск
«Ми пишаємося тим,
що живемо і працюємо
на батьківщині
донбаського вугілля»
Катерина Цвігун
По праці й шана
В. Туряниця
Федір Біровчак:
«Життя навчило мене
шанобливо ставитись
до дрібниць...»
Вадим Кобець
Прагнемо працювати
цілеспрямовано,
з користю для справи
№ 10
К. Теличко
Засідання колегії
Вадим Кобець
Працівники
автомобільних магістралей
Сергій Колесник
Правофлангові безпеки в
морських портах
Катерина Цвігун
Курс на безпеку –
правильний
Сергій Колесник
З небезпечним газом можна
дружити
Василь Сопільняк
Вердикт суду повинен
опиратися на Закон
І. Скороходов
Організація роботи, гідна
розповсюдження
В. Сердюк, Л. Мимрик
Більше уваги малому бізнесу
№ 11
У пошуках ефективних
форм нагляду
Костянтин Теличко
Впровадження важелів
управління
Ірина Калиновська
Взаємодія – запорука успіху
Катерина Цвігун
Турбота про людину праці
Ігор Парфенюк
Рейс тривалістю 142 роки
Ігор Юрченко
Є привід для
святкового настрою
Василь Сопільняк
Тяганина, якій не видно кінця
Микола Лисюк
Креативні рішення
Микола Нос
Управлінню – новий підхід
Леонід Безуглий
Орієнтир – бути на одній
сходинці з кращими
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Василь Сопільняк
Хоча електромонтери
не акробати, проте...
Михайло Риженко
Вимоги безпеки
начебто врахували...
Наталія Валєєва,
Сергій Колесник
Держгірпромнагляд –
не нянька
Володимир Клименко
А лихо могло б оминути...
Анатолій Половнєв
Усе ті самі «безневинні»
колодязі
Петро Волошинович
Будь-яка напруга може вбити
№ 12
Костянтин Теличко
Засідання колегії
Михайло Федій
Небезпечніше вибухівки –
недобросовісне ставлення
до посадових обов’язків
Василь Сопільняк
На цей раз пощастило
Ольга Воробйова
Приховуванню
нещасних випадків – бій!
Володимир Пахомов
Спеціаліста
з охорони праці –
під скорочення?
Сергій Колесник
Повітря буде чистим
Микола Федоренко
Безпечна експлуатація
опалубних систем
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ШКОЛА ІНЖЕНЕРА
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

№1
М. Федоренко
Безпечна експлуатація
ручного інструменту
№2
М. Федоренко
Безпечна експлуатація
будівельних об’єктних
змішувачів
№4
М. Федоренко
Безпечна експлуатація
автобетонозмішувачів
І. Юхно
Безпека виробництва
починається в аудиторіях
№5
М. Федоренко
Безпека праці під час
виконання земляних робіт
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МЕДИЦИНА ПРАЦІ

№1
М. Сердюк
Повернути смак життя
М. Карнаух,
В. Крушевський,
П. Базовкін,
В. Шевцова
Продукції зарубіжного
виробництва –
жорсткий контроль
№2
Вадим Кобець
Медсанчастина на варті
здоров’я заводчан
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І. Мізунський
Щоб система добору
була ефективнішою
37
№3
С. Власкін, Т. Доскоч,
В. Сердюк, М. Гавриленко
Небезпека електромагнітних
випромінювань
37
Ігор Парфенюк
Локомотив,
який вкорочує віку
39
№4
А. Матвієнко
Звиклись з бідою,
як риба з водою
41
Є. Громадський
Збережімо наш генофонд
43
№5
Ігор Парфенюк
Сумний коефіцієнт
Львівщини
37
І. Климентьєв, М. Гавриленко,
Т. Доскоч, С. Ткаченко
Шум і вібрація –
це серйозно
38
№6
Ігор Парфенюк
Коли шкіра «закипає»
41
Вадим Кобець
Більше уваги
мастильно-охолодним рідинам 42
№7
М. Карнаух, Т. Ковальчук
Ситуація потребує
невідкладних дій
41
Г. Петленко, В. Обертас
Цеховій медицині –
друге дихання
43
Н. Вишневська
Медогляд як складова
профілактичної роботи
45
№8
М. Гавриленко
Обережно: пестициди!
41
Е. Будянська, В. Галанський,
М. Прокоф’єв
Проблема, яку
не варто недооцінювати
43
Ігор Парфенюк
Підвищують майстерність
медики
46
№9
М. Ватутін, Л. Лесникова
Усунути причини
раптової смерті шахтарів
43
Ігор Парфенюк
Куяльник: замість
медикаментів грязь та ропа 46
О. Іванченко
Працівникам сільського
господарства потрібна увага,
передусім –
з боку роботодавця
47
№ 10
О. Починок
Потерпілий має стати
повноцінним членом
суспільства
49
Сергій Колесник
Захищаючи рослини –
захисти людину
51
№ 11
Костянтин Теличко
Профілактика ВІЛ/СНІДу
у сфері праці
46
Євген Бєлобров
Небезпека замкнутих
просторів
49

№ 12
Сергій Вєтров
Важлива складова
здоров’я працюючих
Сергій Колесник
Лікарня швидкої
і якісної допомоги
Маргарита Гавриленко
Синтетичні мийні засоби.
Чи можна довіряти
одеським виробникам?
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
№1
Парламентські слухання
47
С. Богданов
Усвідомити відповідальність
за долю людей
49
№2
І. Протченко
Довірою нехтувати не треба 39
В. Гришко
Пожалкуєш ухналя –
загубиш підкову
40
В. Туряниця
Берегти людину
«як надбання своє»
42
Василь Сопільняк
Священнослужителі теж мають
дбати про безпеку праці
44
№3
Засідання правління Фонду 41
В. Романюк
Проблеми на марші
профілактики
43
№4
М. Бакаєва
Нещастя за часом
не приховаєш
45
Вадим Кобець
Працювати у тісному
контакті зі страхувальниками
та потерпілими
47
№5
Г. Козерацький
Порядок у законодавстві –
головне
К. Теличко
Актуалізація проблем
моніторингу дитячої праці
та поширення ВІЛ/СНІДу
в Україні в контексті
охорони праці
№6
Сергій Колесник
Потрібні і співчуття,
і реальна допомога
В. Плєшков
Трудовий договір –
гарантія соціальної
захищеності працівника
№7
Н. Братко
Об'єктивність розслідувань –
запорука справедливості
Л. Микитченко
Не зупиняючись
на досягнутому
№8
Звернення вчених
та лікарів до Федерації
роботодавців України
Ю. Крижановський
Травма – це завжди
«гіркий досвід»
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№9
М. Біловус
Потрібно об’єднати зусилля
В. Шокола
Приклад, гідний вдячності
та наслідування
№ 10
Є. Омельченко
Розглянути звернення –
не просто дати відповідь
Н. Глинська
Автомобіль для інваліда –
благо чи тягар?
№ 11
Ірина Протченко
Від безпечних умов праці –
до соціальної стабільності
Станіслав Шабардін
Увагу послаблювати
не можна
№ 12
Вадим Кобець
Виправдати сподівання
застрахованих
Микола Федоренко
Про соціальний захист
працюючих на будівництві
Євген Івонін
Заслужена подяка
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К. Теличко
Епоха сертифікації
завершується
За листами читачів
№2
Офіційно
Слідами наших публікацій
За листами читачів
№3
Слідами наших публікацій
Офіційно
За листами читачів
№4
Слідами наших публікацій
Офіційно
За листами читачів
№5
Офіційно
Слідами наших публікацій
За листами читачів
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Офіційно
Слідами наших публікацій
За листами читачів
№7
Слідами наших публікацій
За листами читачів
№8
Офіційно
За листами читачів
№9
Слідами наших публікацій
Офіційно
За листами читачів
№ 10
Офіційно
За листами читачів
№ 11
Журнал виступив –
що зроблено?
Ще раз про засади
державного нагляду
За листами читачів
№ 12
Офіційно
Слідами наших публікацій
За листами читачів
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