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Шановні
читачі!
У цьому випуску нашого видання ми поінформуємо про те, як відбувалася головна подія у сфері пожежної та техногенної безпеки України — VI Всеукраїнський
практичний форум «Пожежна і техногенна безпека — 2018: кращий досвід», організований редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека». У заході взяли
участь понад 100 фахівців з усіх куточків нашої країни. Окрім того, в цьому номері
ми завершимо ознайомлення з основними вимогами з охорони праці для слюсаряремонтника та специфікою охорони праці медіапрацівників. Також розпочнемо
обговорення теми, присвяченої організації безпечної експлуатації обладнання (посудин), що працює під тиском. У рубриці «Нещасні випадки» дізнаємося, до чого
може призвести ситуація, коли СУОП існує лише на папері. А ще пояснимо сутність
змішаних методів оцінки ризиків та окреслимо сферу їх застосування. Проаналізуємо заходи щодо забезпечення гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт та з’ясуємо, на що варто звернути увагу під час підготовки до новорічних свят, щоб вони минули без неприємних несподіванок. До того ж докладно
висвітлимо тему щодо протипожежних заходів під час встановлення та експлуатації систем опалення на промислових підприємствах.
У постійній рубриці «Запитання до експерта» ви отримаєте відповіді на такі запитання, як-от: у якому випадку подається скарга-звернення про поновлення прав
і захист законних інтересів та чи є доцільність створення ПТК на підприємстві…
Нагадаю, що триває передплатний період на наступний рік. Будемо раді і в наступному, 2019 році допомагати вам у вашій роботі.
Насамкінець хочу ще раз висловити подяку всім учасникам VI Всеукраїнського практичного форуму «Пожежна і техногенна безпека — 2018: кращий досвід»
за активну участь і цікаві актуальні запитання.
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Ỡ̥Ụ̡̤̩́Ø ̨̡̦Ü̘̞Ų̘̩̞̀ × ̥̦ ̘ ̦Ô
ǊǭǩǪǞǩȂ ǞǤǨǪǟǤ ǣ ǪǱǪǬǪǩǤ ǫǬǜǲȂ Ǡǧǻ ǭǧǺǭǜǬǻ-ǬǡǨǪǩǮǩǤǦǜ ........................................................................ 8
Ô̡×̡̛̦̞ ̧̦̞Ü̘. ×̘×
Ǐ ǲǡǩǮǬȂ ǯǞǜǟǤ — ǧǺǠǤǩǜ! ................................................................................................................................ 14
Ô̡×̡̛̦̞ ̧̦̞Ü̘ ̤̞ ̦̘Õ̧̦ØĮ̣̩̟̘̈
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У Києві відбувся VI Всеукраїнський форум

«Пожежна і техногенна
безпека – 2018:
кращий досвід»

ƽ ǐǘǌǜǗǯ ǌ ǛǜǘǕǒǠǯ ƽǔǚǊǰǗǒ ǌǯǎǋǝǌǛǩ VI ƬǛǏǝǔǚǊǰǗǛǦǔǒǓ Ǟǘǚǝǖ «ƹǘǐǏǐǗǊ ǯ ǜǏǟǗǘǍǏǗǗǊ
ǋǏǑǙǏǔǊ — 2018: ǔǚǊǣǒǓ ǎǘǛǌǯǎ», ǣǘ Ǚǚǘǟǘǎǒǌ ǝ ǚǊǖǔǊǟ ƶǯǐǗǊǚǘǎǗǘǰ ǛǙǏǠǯǊǕǯǑǘǌǊǗǘǰ
ǌǒǛǜǊǌǔǒ «ƼǏǟǗǘǕǘǍǯǰ ǑǊǟǒǛǜǝ/ƹǘǐƼǏǟ — 2018». ƹǚǘǌǯǎǗǯ ǞǊǟǯǌǠǯ ǌ ǍǊǕǝǑǯ ǙǘǐǏǐǗǘǰ
ǋǏǑǙǏǔǒ Ǔ ǘǟǘǚǘǗǒ ǙǚǊǠǯ ǙǘǎǯǕǒǕǒǛǩ Ǒ ǝǡǊǛǗǒǔǊǖǒ ǯ ǍǘǛǜǩǖǒ Ǟǘǚǝǖǝ ǎǘǛǌǯǎǘǖ, ǐǒǌǒǖǒ
ǔǏǓǛǊǖǒ, ǯǎǏǩǖǒ ǜǊ ǙǘǚǊǎǊǖǒ.

Організатор форуму:
редакція журналу
«Охорона праці
і пожежна безпека».
Партнер форуму:
Навчальний центр SAR.
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VI Всеукраїнський форум «Пожежна і техногенна безпека — 2018:
кращий досвід» розпочав з вітального слова та інформації про видання
головний редактор журналу «Охорона праці і пожежна безпека» Сергій
Филенко. Про основні зміни та перспективи у законодавстві в сфері протипожежної охорони слухачам розповів головний інспектор відділу профілактичної роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям
апарату ДСНС України Роман Цирень, який поінформував про нові методи в роботі ДСНС, впровадження страхування та ризик-орієнтованого
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підходу, імплементацію директив ЄС тощо. Спікер окремо порушив питання щодо профілактики та спонукання до виконання норм пожежної безпеки, відповідальності за їх порушення та розробки сучасної відкритої
бази даних підприємств, в якій відображається їх ступінь ризику та статуc
перевірки. Роман Цирень дав обґрунтовані відповіді на питання слухачів,
зокрема: «Де розташовується суб’єкт високого ступеня ризику, якщо
суб’єкт орендує приміщення в споруді, та який ступінь ризику від впровадження господарської діяльності і яку періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної
безпеки треба вказувати? Як вирішується питання щодо інструкцій з пожежної безпеки?» та багато інших. Відповідаючи на запитання слухачів,
спікер наголосив, що у разі виникнення будь-яких спірних моментів з територіальними органами ДСНС усі суб’єкти господарської діяльності мають право звертатися за роз’ясненням до центрального апарату служби.
Окрім того, зазначив, що головною метою інспекторів ДСНС і всієї служби
є не покарання підприємця, а забезпечення пожежної безпеки. Наталія
Данько, директор ТОВ «Кволіті Юкрейн», провідний аудитор та тренер
Quality Austria, докладно ознайомила з міжнародними стандартами як дієвим інструментом уникнення пожеж та техногенних аварій. Зокрема було
наведено позитивний приклад європейських країн у впровадженні єдиних
міжнародних стандартів та застосуванні ризикорієнтованого підходу. Спікер зазначила, що
лише 20 % нещасних випадків пов’язані з недосконалістю технологій та обладнання, а в 80 %
випадках до трагічних наслідків призводить саме людський фактор. Жвавий інтерес в учасників форуму викликав виступ Олександра
Коломійця, менеджера департаменту з охорони праці та промислової безпеки, дирекції по
генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
До пана Олександра в учасників було чимало
запитань, насамперед щодо організації роботи
добровільних пожежних дружин. Наприклад:
скільки коштів компанія витрачає на організацію та утримання добровільних пожежних дружин та як визначають додаткову відпустку для
членів дружин і т. ін.
Володимир Сухомлин, технічний експерт
з промислової безпеки, розповів слухачам про
власний досвід з розслідування причин аварій і пожеж на найбільших підприємствах України та сусідніх країн. Так, зі слів спікера, значно дешевше
запобігти надзвичайній ситуації, ніж потім ліквідовувати її збитки. До того
ж, як зазначив доповідач, власникам компаній не варто розраховувати,
що страхова компанія 100 % компенсує їм завдані збитки.
Після перерви, під час якої учасники форуму мали змогу трохи перепочити та посмакувати ароматною кавою, відбулося офіційне нагородження переможців конкурсу на звання «Найкращого інспектора з охорони
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праці», переможцем якого став Павло Вікторович, інженер з охорони праці АТ «Укртранснафта». Конкурс було організовано і проведено
редакцією журналу «Охорона праці і пожежна
безпека» на офіційній сторінці у Facebook протягом вересня.
Другу частину форуму продовжив виступ
Ірини Пекшевої, національного координатора
проекту «Поліпшення стану безпеки та гігієни
праці у гірничодобувній промисловості України», яка розповіла про діяльність МОП в Україні та переконала всіх присутніх у необхідності
впровадження ризик-орієнтованого підходу на
їхніх підприємствах вже зараз. Як наголосила
доповідачка, починати потрібно, як мовиться,
з малого, адже цей процес не потребує багато
витрат часу і ресурсів, як дехто вважає.
Сергій Шевченко, начальник відділу з організації пожежного нагляду та пожежогасіння Головного управління воєнізованої охорони ПАТ «Укрзалізниця» поінформував учасників заходу про
специфіку організації пожежної безпеки в компанії «Укрзалізниця».
Дуже цікавим і корисним, на думку багатьох учасників форуму, став
виступ Микити Карпенка, керівника Навчального центру SAR та засновника ТМ «Парамедик». Експерт зосередив увагу не лише на основних загрозах у разі пожежі та інструментах для забезпечення протипожежної
безпеки, а й ознайомив присутніх зі спеціалізованими засобами особистої безпеки та відповів на численні запитання.
Завершив форум виступ Анатолія Рожкова, експерта з пожежної та
техногенної безпеки, який докладно висвітлив тему щодо організації роботи відповідальних за пожежну безпеку осіб у сучасних умовах та управління
ризиками. Також паном Анатолієм було проведено ділову гру «Як вижити при пожежі», за участь у якій гості форуму отримали оригінальні призи
й відповіді на актуальні запитання.
Наостанок зауважимо, що цьогоріч учасники форуму «Пожежна і техногенна безпека — 2018: кращий досвід» не лише обговорили нагальні
проблеми в сфері пожежної безпеки та ознайомилися з цікавими практичними кейсами від провідних представників професії, а й мали нагоду подискутувати між собою та перевірити особисті знання з теми пожежної
безпеки, а ще отримали подарунки від журналу «Охорона праці і пожежна безпека».

Редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» дякує всім учасникам форуму за
цікаві питання та спілкування наживо і запрошує всіх читачів долучатися до участі у VII Всеукраїнському форумі «Пожежна і техногенна безпека — 2019: кращий досвід», що відбудеться наступного року.
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ƮǘǔǝǖǏǗǜǒ ǛǙǏǠǯǊǕǯǛǜǊ Ǒ Ƹƹ ǯ ƹƫ

Основні вимоги
з охорони праці для
слюсаря-ремонтника
ƱǊǔǯǗǡǏǗǗǩ. ƹǘǡǊǜǘǔ ǝ ȟ 10-2018

Перша допомога
при нещасних випадках

Ольга Бутиліна,
ǯǗǐǏǗǏǚ Ǒ ǘǟǘǚǘǗǒ ǙǚǊǠǯ

Якщо індивідуальний пакет з якихось причин
відсутній, то для перев’язки необхідно використати носову хустинку або чисту полотняну тканину.
У цьому випадку краї рани рекомендується обробити розчином йоду (не торкаючись руками рани),
та накласти пов’язку.

Домедична допомога при кровотечі
У випадку кровотечі рану необхідно закрити перев’язочним матеріалом (із індивідуального пакета),
згорненим у клубок, притиснути зверху, не торкаючись
самої рани, і тримати протягом 4–5 хв. Якщо кровотеча зупинилася, тоді, не знімаючи накладеного матеріалу, необхідно покласти поверх нього ще одну
подушечку з іншого пакета або шматок вати та забинтувати поранене місце, трохи натиснувши на нього.
У випадку сильної кровотечі, яку неможливо зупинити пов’язкою, до прибуття медичних працівників застосовується стискування кровоносних судин, котрі
насичують поранену область, шляхом згинання кінцівки у суглобах, а також притисненням судини пальцями,
джгутом або затиском.
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Тези
1.

ōƎƏ ŸŹű ũūũŹƎŲŶűž źűŻżũſƎƈž
Żũ ŭŷŸŷŵŷŬũ ū ŹũŰƎ ŶŮƂũźŶŷŬŷ ūűŸũŭųż

2.

ōŷŵŮŭűƀŶũ ŭŷŸŷŵŷŬũ ŸŹű ųŹŷūŷŻŮƀƎ

3.

ŘŮŹƁũ ŭŷŸŷŵŷŬũ ŸŹű ŸŮŹŮŴŷŵũž,
ūűūűžũž, ŰũŪŷƈž

Рис. 1

Розкрити
індивідуальний
пакет

Накласти стерильний
перев’язочний
матеріал на рану

Перев’язати
бинтом

Важливо!
Джгут накладається за теплої пори року не більш ніж на 2 години, а за холодної —
не більш як на 1 годину.
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Рис. 2

Захистити шкіру
прокладкою
з бинта чи будьякої тканини та
підняти кінцівку

Накласти джгут
на 5–7 см вище
рани, без надмірного затягування,
до зупинення кровотечі з рани та
зникнення пульсу

Під джгут підкладають записку із вказаним
часом його
накладання

Джгут
періодично
послаблюють

За відсутності стандартного джгута артеріальну кровотечу можна зупинити підручними засобами, як-от: ременем, паском, мотузкою, шматком відірваної сорочки тощо.
Після зупинення кровотечі шкіру навколо рани обробляють спиртом,
змащують йодом або «зеленкою», накладають стерильну пов’язку.

Перша допомога при переломах, вивихах, забоях
У разі отримання забою потрібно накласти на пошкоджене місце холодний компрес. Забитій кінцівці слід також надати підвищеного положення.
При переломах та вивихах пошкоджену кінцівку необхідно привести до
нерухомого стану. Для цього варто прибинтувати кінцівку до шини, фанерної пластини, палиці чи іншого подібного предмета. Пошкоджену руку
можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї та прибинтувати до тіла.
При травмі черепа (ознаками якої є непритомний стан потерпілого після удару по голові, кровотеча з вух або з рота) необхідно прикласти до
голови холодний предмет (грілку з льодом, снігом, холодною водою) або
зробити холодну примочку.
При підозрі на перелом хребта потерпілого необхідно покласти на дошку,
не підіймаючи його, та повернути на живіт обличчям донизу, стежачи, щоб
тіло не перегиналося, з метою уникнення пошкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні,
рухах, необхідно туго забинтувати грудну клітку або стягнути її рушником
під час видиху.
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При вивихах (з’являється болісність та зміна форми суглоба) накладають пов’язку з метою забезпечення нерухомості суглоба і негайно направляють до медичного закладу для вправлення вивиху.
При розтягненні (в області суглоба з’являється гострий біль та припухлість) необхідно накласти пов’язку на пошкоджену ділянку та направити хворого до лікаря.

Перша допомога при враженні електричним струмом
Першою дією того, хто надає допомогу, повинно бути швидке вимкнення тієї частини установки, до якої торкається потерпілий.
В установках з напругою до 1000 В слід відтягти потерпілого за кінці
сухого одягу або застосувати підручний ізоляційний матеріал (стати на
суху дошку та відтягти потерпілого за допомогою сухої палиці, що не проводить струм, або обгорнути руку сухою тканиною).
За відсутності у потерпілого дихання та пульсу необхідно зробити йому
штучне дихання та непрямий масаж серця, звертаючи увагу на зіниці.
Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку.
У такому стані оживлення слід починати негайно, відтак викликати
швидку медичну допомогу.
Перед проведенням штучного дихання необхідно розстібнути одяг потерпілого і звільнити його рот від сторонніх предметів.
Спосіб «із рота в рот». Покласти постраждалого на пласку, рівну поверхню (підлогу, землю, тапчан тощо) обличчям догори і сильно закинути
голову потерпілого назад. Стати на коліна збоку від потерпілого. Однією
рукою утримувати голову потерпілого за лоб, а іншою рукою захопити
нижню щелепу за підборіддя і висунути вперед, злегка відкриваючи рот.
Зробити глибокий вдих, нахиляючись, обхопити рот потерпілого своїми
губами, заздалегідь поклавши на рот хустку або марлю, а щоб уникнути
витоку повітря, затиснути ніс потерпілого рукою, утримуючи голову за
лоб. Проводити енергійне вдування повітря в рот потерпілого. Правильне
вдування повітря буде помітне по розширенню грудної клітки — вдих. Видих відбувається пасивно. У цей час той, хто надає допомогу, робить вдих
і знову вдуває повітря в рот постраждалого.

Вдування повітря виконується 16–18 разів на хвилину.
Спосіб «з рота в ніс». Положення постраждалого й особи, яка надає
допомогу, — такі ж, як і при способі «з рота в рот». Рот повинен бути закритим. Особа, яка надає допомогу, зробивши глибокий вдих, щільно
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Штучне дихання
потрібно робити почергово
з непрямим масажем серця

обхвачує своїми губами (через хустку або марлю) ніс потерпілого і вдуває
повітря. Цей спосіб стає необхідним при стисненні щелеп у потерпілого,
тобто коли не можна відкрити рот і висунути щелепу.
Водночас зі штучним диханням проводиться непрямий (або зовнішній) масаж серця. Виконують його, не роздягаючи потерпілого. Показаннями до проведення непрямого масажу серця є відсутність, раптова зупинка або різке ослаблення серцевої діяльності.
При непрямому масажі серця потерпілий повинен лежати на спині на
твердій поверхні. Непрямий масаж серця слід починати після того, як було зроблено чотири-п’ять вдувань повітря. Якщо допомогу надає одна
людина, то вона стає з лівого боку від потерпілого, кладе кисті рук одна
на іншу на грудину (на межі середньої і нижньої її третини) і, натискаючи
на неї долонями, через кожні два швидкі вдування повітря в легені проводить 15 натискувань на грудну клітку з інтервалом в 1 секунду. Зусилля
поштовху має бути таким, щоб змістити грудину не менше ніж на 4–5 см
у напрямку до хребта. Після чотирьох-п’яти натискувань на грудну клітку
знову робиться одне-два штучних вдування повітря в легені.

Важливо!
Під час вдиху натискувати на грудну клітку не рекомендується.

Якщо допомогу потерпілому надають двоє людей, то один робить вдих,
а інший під час видиху робить п’ять натискувань, при цьому рахуючи вголос. Після рахунку «п’ять» масаж припиняється, а той рятівник, який знаходиться біля голови потерпілого, знову робить вдих. Усі маніпуляції при
непрямому масажі серця необхідно проводити обережно, щоб уникнути
перелому ребер і розриву печінки.

Перша допомога при травмах очей
При забої (контузії) ока чи його проникаючій травмі необхідно забезпечити цілковитий спокій травмованому оку, повністю унеможливити
рух очного яблука, оберти голови, будь-які рухи тулуба: ходьбу, нахили,
присідання. При потраплянні в око уламків скла, дерева, дрібних частинок
металу самостійно вилучати їх з ока протипоказано. У цих випадках потрібно накласти стерильну пов’язку на пошкоджене око та негайно звернутися до офтальмолога.
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Реклама

ƱǊ ǯǗǞǘǚǖǊǠǯǭǨ
ƼƸƬ «ƬǘǛǜǘǔ-ƻǏǚǌǯǛ»,
ukrvostok.prom.ua

У центрі уваги — людина!
«ƽ ǠǏǗǜǚǯ ǝǌǊǍǒ — ǕǨǎǒǗǊ!» — ǛǊǖǏ Ǒ ǜǊǔǒǖ ǍǊǛǕǘǖ ǖǒǗǝǕǊ ǗǊǓǋǯǕǦǢǊ ǭǌǚǘǙǏǓǛǦǔǊ ǌǒǛǜǊǌǔǊ Ǒ ǘǟǘǚǘǗǒ ǙǚǊǠǯ ǜǊ ǙǚǘǖǒǛǕǘǌǘǰ ǋǏǑǙǏǔǒ «ƪ+ƪ» ǌ ƮǨǛǛǏǕǦǎǘǚǞǯ (ƷǯǖǏǡǡǒǗǊ). Τ ǛǊǖǏ
Ǒ ǜǊǔǒǖ ǍǊǛǕǘǖ ǯ ǌ ǜǊǔǘǖǝ ǗǊǙǚǩǖǔǝ ǔǚǘǔǝǌǊǕǒ ǌǛǯ ǭǌǚǘǙǏǓǛǦǔǯ ǌǒǚǘǋǗǒǔǒ ǑǊǛǘǋǯǌ ǯǗǎǒǌǯǎǝǊǕǦǗǘǍǘ ǑǊǟǒǛǜǝ ǙǚǘǜǩǍǘǖ 2018 ǚǘǔǝ…

Саме людина — в центрі уваги, а не те, що на ній одягнено. Ознайомившись лише з частиною експонатів, продемонстрованих на виставці,
ми були приємно вражені і водночас здивовані: наскільки сьогодні виробники зосередили увагу на питаннях щодо посилення рівня безпеки
людини. І головними трендами стали одяг і взуття підвищеної видимості
і/або зі світловідбивними елементами. Хто б міг подумати, що навіть такі
«монстри» виробництва спортивного одягу, як Adidas, Puma, Diadora та ін.,
розпочали випуск серії одягу з елементами підвищеної видимості — від
робочого одягу до корпоративного.
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ƽ ǠǏǗǜǚǯ ǝǌǊǍǒ — ǕǨǎǒǗǊ!

Як це працює
Це спеціальний одяг, що забезпечує видимість працівників при роботі
в умовах надзвичайних ситуацій, в нічний час, на автошляхах, надає можливість розпізнавати працівників екстрених служб при скупченні людей
та у громадських місцях.

ƾƸƼƸ 1:
ƻǌǯǜǕǘǌǒǙǚǘǖǯǗǨǌǊǕǦǗǊ
ǛǜǚǯǡǔǊ GlowTex, ǩǔǊ ǛǌǯǜǒǜǦǛǩ ǌ ǝǖǘǌǊǟ ǗǏǎǘǛǜǊǜǗǦǘǰ
ǌǒǎǒǖǘǛǜǯ Ǌǋǘ ǌ ǜǏǖǚǩǌǯ.

ƾƸƼƸ 2:
ƻǌǯǜǕǘǌǯǎǋǒǌǗǊ ǛǜǚǯǡǔǊ HiVisTex
ǑǊǛǜǘǛǘǌǝǭǜǦǛǩ ǌ ǝǖǘǌǊǟ ǗǏǎǘǛǜǊǜǗǦǘǰ
ǌǒǎǒǖǘǛǜǯ Ǚǚǒ ǘǛǌǯǜǕǏǗǗǯ ǎǐǏǚǏǕǊǖǒ
ǢǜǝǡǗǘǍǘ ǛǌǯǜǕǊ.

ƾƸƼƸ 3:
ƾǕǝǘǚǏǛǠǏǗǜǗǒǓ ǖǊǜǏǚǯǊǕ
ǎǕǩ ǌǒǎǒǖǘǛǜǯ ǑǊ ǎǏǗǗǘǍǘ
ǛǌǯǜǕǊ.

Перевага очевидна
Одяг та взуття підвищеної видимості не тільки захищає людину від будь-яких виробничих і побутових травм, а майже нанівець зводить усі інші ризики, що не залежать від
сфери діяльності і дій самої людини. Це справді значно підвищує безпеку і знижує
кількість травмонебезпечних ситуацій на робочому місці.

Сучасні технології
ХХI століття впевнено крокує вперед, і на сьогодні вже недостатньо
мати в арсеналі сигнальний жилет з тканини «діагональ», який після декількох циклів прання перетворюється на звичайний жилет, що унеможливлює виконання належних функцій виробу, призначеного для робіт
в нічний і денний час доби.
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ƫǏǑǙǏǔǊ ǙǚǊǠǯ. ƱΤƱ

Тож насамперед на що саме варто зважати? Як відомо, провідні виробники спеціального одягу постійно розвиваються та вкладають у виробництво весь свій досвід, знання і презентують на ринку сучасну продукцію й нові технології. Тож рекомендуємо звернути увагу на таке:
Світловідбивна стрічка HiVisTex — інновація серед світловідбивних
матеріалів. Виготовляється з тисячі високоякісних ширококутних скляних
смужок на кожен квадратний сантиметр. Принцип дії таких смужок аналогічний до практичної функції тисячі крихітних дзеркал і полягає у відбиванні світла до його джерела у вигляді діамантового білого світіння.
Такі стрічки зберігають свої властивості навіть після багаторазового прання й не втрачають їх протягом усього терміну експлуатації одягу.

Технологія сонячного зарядного пристрою.
Післясвітіння триває до 6 годин, перш ніж воно цілком розрядиться!

Немає межі досконалості! Щороку запроваджуються нові технології,
нові продукти, завдяки яким з’являється унікальна можливість якомога
надійніше захистити людину та суттєво підвищити її безпеку. Ніколи не
зупиняйтеся на досягнутому, адже найцінніше в цьому світі — людина!

Працюйте безпечно та з комфортом!
За інформацією ТОВ «Восток-Сервіс»
ukrvostok.prom.ua
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Матеріал публікується на правах реклами

Світловипромінювальні стрічки.
Потрійна технологія hi-vis — GlowTex™.
Технологія GlowTex™ застосовує новітні інновації у світловипромінювальних виробах, щоб забезпечити користувачеві максимальний рівень
захисту одягу підвищеної видимості.

ƴǊǕǏǗǎǊǚ ǙǘǎǯǓ — 2018

III Київська конференція із сучасних
методів буріння та збільшення
видобутку нафти і газу
Коли: 6 листопада 2018 року
Де:
Міжнародний виставковий центр (Київ, Броварський просп., 15)

Інформація:

Уже втретє НКЦ «Ньюфолк» організовує галузеву подію у столиці, де представники провідних українських та міжнародних нафтогазових компаній окреслять шляхи розвитку видобувної галузі в Україні. Минулорічна конференція зібрала більше 200 гостей. Завдяки жвавій
дискусії з учасниками видобувного та сервісного ринку було визначено пріоритетні напрямки на найближчі півроку.

Теми:

• Буріння та капітальний ремонт свердловин. • Розвиток та модернізація нафтогазових
• Бурові сервіси та екологія.
компаній.

Серед
учасників:

НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта», NOV Fidmash, Weatherford , ГК «Горизонти», Tacrom, GEO ALLIANCE GROUP, НТП «Бурова техніка», «Укрнафтогазсервіс», «БТФ-Колтюбінг», СЗАТ «Новинка», компанія «Регіон» та ін.

Організатор:

НКЦ «Ньюфолк»

Детальніше:

http://bit.ly/KyivNewFolk

Український енергетичний
тиждень’18
Коли: 19–21 листопада 2018 року
Де:
м. Київ, НСК «Олімпійський»

Інформація:

Актуальні
питання:

«Український енергетичний тиждень’18» — важлива подія року в українській енергетиці.
Форум є постійним місцем зустрічей представників топ-менеджменту енергетичного сектора, українських та іноземних девелоперів, інвесторів, державних діячів та фінансових
організацій.
•
•
•
•
•
•

сонячна енергетика
вітроенергетика
біоенергетика
гідроенергетика
енергозберігаючі технології
енергетика в промисловості

Організатор:

А7 конференції

Детальніше:

http://a7conf.com/uew
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електричні мережі
електротранспорт
нафтова промисловість
газова промисловість
технології трубопроводів
інвестиції та торгівля в галузі енергетики

+38 044 227 27 77

igor@a7conf.com
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Коли відсутній
електротехнічний
персонал

Порушення 1

Порушення 2

Дверцята щитового відділення, в якому розміщено розподільче устаткування, всупереч вимогам п. 2.2.18 Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (ПБЕЕС), не зачинені на замок, який би перекривав доступ до
нього сторонніх осіб (наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» від 9 січня 1998 р. № 4).

18

Кабелі підстанції, що перебувають на висоті
нижче 2 м від землі, не захищені від механічних пошкоджень, як передбачено п. 2.3.16 (наказ
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Правил улаштування електроустановок» від 21 липня 2017 р.
№ 476, далі — ПУЕ).
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Приблизно в такому стані, як на фото, перебуває значна кількість трансформаторних підстанцій та підстанційного обладнання, що належать окремим споживачам електроенергії — підприємствам, установам та організаціям, власники та роботодавці котрих економлять кошти на утриманні працівників, які мають забезпечувати їх безпечну експлуатацію.
Недооцінка небезпеки, якою супроводжується постачання на виробництво електроенергії для
здійснення механізації та автоматизації технологічних процесів, створює безпосередню загрозу
життю та здоров’ю некваліфікованого персоналу, оскільки у разі його перебоїв, чи через інші ситуації, спричинені аваріями, природними катаклізмами, той часто-густо вимушений вдаватися до
самовільного доступу до трансформаторних підстанцій та підстанційного обладнання, не маючи
для цього ні професійних навиків, ні належного досвіду.

Порушення 3

Порушення 4

З боку високої напруги є лише два розрядники (замість трьох), але й ті не заземлені та виведені з ладу.

Привід роз’єднувача не укомплектовано блокуванням, яке б унеможливлювало оперування
приводом роз’єднувача без зняття навантаження з боку струмовідних частин напругою 0,4 кВ.

Крім цього, конструкції трансформаторної підстанції покриті корозією, що підтверджує їх незахищеність від впливу навколишнього середовища, як це передбачено п. 1.1.21 ПУЕ. Той факт, що зазначена електроустановка заросла кущами та
бур’янами, вкотре переконує, що її вже давно не оглядав не тільки державний інспектор
з енергонагляду, а й монтер.
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Охорона праці
медіапрацівників:
пільги та компенсації
ƱǊǔǯǗǡǏǗǗǩ. ƹǘǡǊǜǘǔ ǝ ȟ10-2018

Микола
Федоренко,
ǍǘǕǘǌǗǒǓ ǎǏǚǐǊǌǗǒǓ
ǯǗǛǙǏǔǜǘǚ ƭǘǕǘǌǗǘǍǘ
ǝǙǚǊǌǕǯǗǗǩ ƮǏǚǐǙǚǊǠǯ
ƽǔǚǊǰǗǒ ǌ ƴǒǰǌǛǦǔǯǓ
ǘǋǕǊǛǜǯ

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР
(далі — Закон № 540) до державних засобів масової
інформації належать:
а) державні теле- і радіомовні організації (ст. 11
Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від
21 грудня 1993 р. № 3759-XII);
б) державні інформаційні агентства (ст. 7 і 8 Закону України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР);
в) друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є орган державної
влади, а видання здійснюється на базі або за участю
державної власності та відповідного фінансування
з Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республіки Крим і статутом (програмними цілями),
в редакції яких передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність цих органів та вищих органів
державної влади.*
Комунальний засіб масової інформації — аудіовізуальний чи друкований засіб масової інформації,
створений органом місцевого самоврядування або
органом місцевого самоврядування спільно з місцевою
державною адміністрацією як засновником (співзасновником) на базі чи за участю комунальної власності та відповідного фінансування з місцевого бюджету,
і статутом (програмними цілями, програмною концеп-

* З 1 січня 2019 р. цей абзац ст. 1 буде виключено відповідно до абзацу третього підп. 4 п. 5 ст. 14 Закону України «Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 р. № 917-VIII.
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Тези
1.

ŘŹŷ ŸŷŹƈŭŷų ūƎŭŹƈŭůŮŶŶƈ ŵŮŭƎũŸŹũſƎūŶűųũ ż ŵƎźſƈ
ŶũŭŰūűƀũŲŶűž ŸŷŭƎŲ

2.

Ũųűŵ ƀűŶŷŵ ŰŭƎŲźŶƇƌŻƅźƈ ūƎŭƁųŷŭżūũŶŶƈ ůżŹŶũŴƎźŻũŵ
ŰũŸŷŭƎƈŶŷƏ ūŶũźŴƎŭŷų ŶŮƂũźŶŷŬŷ ūűŸũŭųż Ɓųŷŭű
Żũ ūŹŮŬżŴƅŷūżƌŻƅźƈ ŰũųŷŶŷŭũūƀŷ-ŸŹũūŷūũ ųŷŴƎŰƎƈ

цією) редакції (юридичної особи) якого передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність цього органу та вищих органів державної
влади (ст. 1 Закону № 540).**
Не застосовуються норми державної підтримки до засобів масової інформації (ст. 2 Закону № 540): рекламного характеру; еротичного характеру; заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічного
обладнання, технічних засобів мовлення; заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; у яких понад 50 % загального обсягу випуску
становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації.
Порядок відрядження медіапрацівника у місця надзвичайних подій та умови їх діяльності в цих відрядженнях
Редакції (юридичні особи) засобів масової інформації можуть відряджати медіапрацівника (журналіста) для виконання професійних завдань
у місця надзвичайних подій за умов гарантування відшкодувань, обов’язкових виплат та пільг, «інших відшкодувань і виплат відповідно до законодавства про охорону праці та соціальний захист громадян».
У разі неможливості забезпечення визначених на такі випадки гарантій
засоби масової інформації не мають права відряджати працівників у місця
надзвичайних подій без їхньої згоди. Засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати відряджених медіапрацівників належними документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи —
представника преси. Працюючи в місцях збройних конфліктів, вчинення
терористичних актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп, медіапрацівник зобов’язаний дотримуватись вимог щодо нерозголошення планів

** З 1 січня 2019 р. до цього абзацу ст. 1 буде внесено зміни, передбачені абзацом четвертим підп. 4 п. 5 ст. 14 Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 р. № 917-VIII.
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спеціальних підрозділів, відомостей, що є таємницею досудового розслідування, не допускати фактичної пропаганди дій терористів та інших
злочинних груп, їхніх вчинків і заяв, спеціально інспірованих для засобів
масової інформації, не виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент,
не створювати штучної психологічної напруги в суспільстві.

Стаття 15
Закону № 540

Відшкодування журналістам заподіяної
внаслідок нещасного випадку шкоди
Серед нещасних випадків, пов’язаних з медіапрацівниками, за видами
подій найбільш характерними є протиправні дії сторонніх осіб та дорожньо-транспортні пригоди.

Відшкодування в разі смерті або травмування журналіста
Нещасний випадок

Розмір відшкодування

У разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання
ним професійних обов’язків членам сім’ї загиблого
(померлого), а в разі відсутності сім’ї — його батькам
та утриманцям з державного бюджету виплачується:

одноразова грошова допомога 100 прожиткових мінімумів, передбачених законом для працездатних осіб на час
виплати цієї суми

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних
обов’язків, з державного бюджету виплачується:

одноразова грошова допомога до 50 прожиткових мінімумів, передбачених законом для працездатних осіб
на час виплати цієї суми

Механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків визначає Порядок
виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним
професійних обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 2 листопада 2016 р. № 776 (далі — Порядок № 776).***
Для отримання грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці
загиблого журналіста або їх представники подають до міжвідомчої комісії
з питань виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків, утвореної Держкомтелерадіо, заяву та копії необхідних
документів, серед яких має бути документ, що підтверджує факт виконання журналістом професійних обов’язків на місці заподіяння поранення,

*** Стаття 18 Закону № 540.
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яке призвело до його загибелі (смерті), та документ щодо причини та
обставин загибелі (смерті) журналіста. Зокрема щодо того, що загибель
(смерть) не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння чи навмисного спричинення
собі тілесного ушкодження або самогубства. У разі коли після закінчення
шести місяців з дати отримання свідоцтва про смерть журналіста особа,
яка має право на отримання грошової допомоги, не заявила про свій
намір її отримати відповідно до цього Порядку, вона вважається такою,
що відмовилась від отримання грошової допомоги. При цьому її частка пропорційно розподіляється між іншими особами, які мають право на
отримання грошової допомоги у порядку черговості (п. 4 Порядку № 776).
Під час визначення розміру грошової допомоги для її виплати у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста, що заподіяні йому під
час виконання ним професійних обов’язків, комісія враховує ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), зазначений у довідці медикосоціальної експертної комісії (далі — МСЕК) (п. 7 Порядку № 776). Виплата грошової допомоги здійснюється Держкомтелерадіо за рахунок коштів
державного бюджету в порядку черговості відповідно до дати подання
документів (п. 10 Порядку № 776).
Призначення і виплата грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) журналіста
є наслідком:
• вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;
• вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
• навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого
судом);
• інших обставин, не пов’язаних з журналістською діяльністю.
На жаль, Порядок № 776 не конкретизує форму документа, що підтверджує факт виконання журналістом професійних обов’язків на місці
настання нещасного випадку. Чи може бути таким документом акт службового розслідування, або результати кримінального провадження? Проте, відповідно до ст. 13 Закону № 540 журналістам гарантуються права на
«всебічне розслідування нещасних випадків, смерті і шкоди, завданої здоров’ю при виконанні службових обов’язків, та права на відповідні відшкодування на підставі і за нормами Закону України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) при обов’язковому
врахуванні в колективних договорах особливих і специфічних рис журналістської діяльності та запровадженні відповідних заходів».
Відповідно до ст. 9 Закону № 2694 відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі
смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування
України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі –
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Закон № 1105), відповідно до ст. 18 якого страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) та цивільно-правового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та
господарювання.
Підставою для оплати страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння)
за встановленими формами (ст. 36 Закону № 1105).

Відшкодування Фондом соціального страхування України
відповідно до ст. 42 Закону № 1105
Нещасний випадок
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку на виробництві виплачується:

Розмір відшкодування
одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату
одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його
утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом
не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого,
у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на день настання
права на страхову виплату

У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, здійснюється:

одноразова страхова виплата потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права
потерпілого на страхову виплату

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я
(у разі стійкої втрати професійної працездатності
потерпілого) настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці,

розмір одноразової допомоги зменшується на підставі
висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків

Максимальний розмір щомісячної страхової
виплати особам, які втратили годувальника,

не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованої особи не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або
травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (ст. 23 Закону № 1105).
Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань
у разі впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, яке призвело до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу)
роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання
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смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків,
проводиться відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1232. Існує Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 22 березня 2001 р. № 270, відповідно до п. 3 якого розслідуються нещасні випадки, що сталися, наприклад, під час перебування
в громадських місцях, виконання робіт у домашньому господарстві та використання побутової техніки тощо.
Таким чином, маємо неоднозначну законодавчо-правову колізію:
відшкодування заподіяної внаслідок нещасного випадку шкоди журналістам може здійснювати як Держкомтелерадіо (за рахунок коштів
державного бюджету відповідно до Порядку № 776), так і Фонд соціального страхування України (у разі сплати страхових внесків до Фонду та
наявності акта розслідування нещасного випадку або акта розслідування
професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами).
Спільним є те, що максимальний розмір виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) журналіста за Порядком № 776 та Законом № 1105 збігається та сягає 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на час виплати цієї суми. Відповідно до Закону № 1105 виплачується ще й одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на
його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш
як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює
20 розмірам прожиткового мінімуму, а також щомісячна страхова виплата
особам, які втратили годувальника, у розмірі не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму.
У разі поранення (контузії, травми або каліцтва) потерпілому, відповідно
до Порядку № 776, надається максимальний розмір одноразової грошової
допомоги, що становить 50 прожиткових мінімумів. Відповідно до Закону
№ 1105 у разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої
МСЕК, надають одноразову страхову виплату потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на час
виплати цієї суми.
Відповідно до Порядку № 776 у разі вчинення потерпілим дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння будь-яка грошова допомога йому не виплачується. За аналогічних обставин відповідно до Закону
№ 1105 не передбачено зменшення одноразової допомоги у разі загибелі
(смерті) потерпілого, а в разі стійкої втрати професійної працездатності
за таких обставин розмір одноразової допомоги може зменшуватися не
більш як на 50 відсотків (вживання алкогольних напоїв може вважатися порушенням потерпілим нормативних актів про охорону праці). Відповідно до
Закону № 1105 не надається допомога по тимчасовій непрацездатності
у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою
застрахованої особи, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного,
токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням.

ƸǟǘǚǘǗǊ ǙǚǊǠǯ ǯ ǙǘǐǏǐǗǊ ǋǏǑǙǏǔǊ

I

ȟ 11 (95)

I

ǕǒǛǜǘǙǊǎ 2018

25

ƫǏǑǙǏǔǊ ǙǚǊǠǯ ǗǊ ǙǯǎǙǚǒǭǖǛǜǌǯ

Організація безпечної
експлуатації

обладнання (посудин), що працює
під тиском на виробництві

Анатолій
Стаховський,
ǌǒǔǕǊǎǊǡ ǌǒǣǘǰ ǔǊǜǏǍǘǚǯǰ
ƽƶǀ «ƷǘǌǊǜǘǚ»

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, були затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від
5 березня 2018 р. № 333. Вони поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування (ТО),
ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд,
експертне обстеження) обладнання, що працює під
тиском вище 0,5 бар і є обов’язковими для виконання
всіма працівниками суб’єкта господарювання (далі —
роботодавець).

Загальні обов’язки
роботодавця
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов
праці шляхом належного облаштування робочих місць
і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень
на підприємстві (в установі чи організації), безпечного
використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин
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Тези
1.

ŋűŵŷŬű źŻŷźŷūŶŷ ŰũŪŮŰŸŮƀŮŶŶƈ ŹŷŪŷŻŷŭũūſƈŵű ŷžŷŹŷŶű ŸŹũſƎ

2.

ŗŹŬũŶƎŰũſƎƈ ŪŮŰŸŮƀŶŷƏ ŮųźŸŴżũŻũſƎƏ Żũ ŹŮŵŷŶŻż ŷŪŴũŭŶũŶŶƈ
(ŸŷźżŭűŶ) ŸƎŭ Żűźųŷŵ

3.

śŮžŶƎƀŶűŲ ŷŬŴƈŭ, ũūũŹƎŲŶũ ŰżŸűŶųũ Żũ Ÿżźų ż ŹŷŪŷŻż

з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання
робіт працівників інших підприємств (організацій).
Роботодавець зобов’язаний вжити необхідних заходів, щоб виробниче
обладнання, яке використовується працівниками, було відповідним до
виконуваної роботи, або належним чином пристосованим для виконання
роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю. А облаштування всіх робочих зон має проводитись з урахуванням згідно з вимогами
Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII.
Рівень пожежної безпеки робочих зон, приміщень та інженерного устаткування має відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 № 1417 (НАПБ А.01.001-2014), та інших нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки.
Під час вибору виробничого обладнання роботодавець зобов’язаний врахувати конкретні умови праці, ризики щодо безпеки,
здоров’я та життя працівників, наявні на робочих місцях, та будь-які
додаткові ризики, пов’язані з використанням цього виробничого
обладнання.
Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і бути відповідним до:
• вимог технічних документів, якщо виробниче обладнання виготовлене після набуття дати чинності такими технічними регламентами;
• мінімальних вимог безпеки, а також нормативно-правових актів
з охорони праці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набуття чинності певними технічними регламентами, дія яких поширюється
на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти щодо виробничого обладнання відсутні.
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Роботодавець зобов’язаний:
• вживати всіх необхідних заходів щодо утримання обладнання протягом строку його експлуатації шляхом належного технічного обслуговування відповідно до вимог технічних документів щодо його експлуатації;
• здійснювати моніторинг, оцінку, технічного стану обладнання та
устаткування підвищеної небезпеки (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертне обстеження) та нагляд за їх безпечною
експлуатацією відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони
та гігієни праці;
• надати працівникам всі потрібні технічні документи та нормативноправові акти з охорони праці щодо експлуатації обладнання, що використовується в роботі та, за потреби, проводити консультування працівників
з питань охорони праці і т. ін.

Організація безпечної експлуатації
та ремонту обладнання (посудин)
під тиском
Організація безпечної експлуатації обладнання
Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском,
повинен забезпечити його утримання у справному стані та організувати
безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, передбачених законодавством, та ремонту власними силами або шляхом укладення договору з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.

Дії роботодавця, який має намір
експлуатувати обладнання під тиском

1

Призначити наказом відповідального працівника за справний
стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.

2
3
28

Ознайомити працівників з правилами, інструкціями, що діють
у межах підприємства.
Призначити в необхідній кількості обслуговуючий персонал, який
пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію
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щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів (далі — КВП) та іншого допоміжного
устаткування.

4

Розробити і затвердити виробничу інструкцію для персоналу,
який обслуговує обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування. Виробнича інструкція має бути розміщена на
робочих місцях і видаватись обслуговуючому персоналу під розпис.

5

Визначити певний механізм для персоналу, на який покладено
обов’язки з обслуговування обладнання під тиском, згідно з яким
йому доручається ведення ретельного спостереження за дорученим
устаткуванням шляхом його огляду, перевірки справності арматури,
КПВ, запобіжних клапанів та ін. Результати оглядів і перевірки вносити
в змінний журнал. Форма журналу визначається роботодавцем.

6
7
8

Забезпечити періодичність перевірки у працівників знань правил
норм та інструкцій з охорони праці згідно із законодавством.
Організувати періодичну перевірку знань виробничих інструкцій
персоналом.

Організувати контроль за станом металу елементів обладнання
під тиском відповідно до інструкції з монтажу й експлуатації виробника.

9

Забезпечити виконання правил відповідальними працівниками
за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, а обслуговуючим персоналом — інструкцій.

10

Забезпечити проведення технічних оглядів і експертного обстеження обладнання під тиском у випадках, передбачених законодавством, у визначені строки.

11

Проводити періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження
обладнання під тиском, зокрема гідростатичне випробування
робочим тиском, внутрішній та зовнішній огляди.

На час відсутності працівника, відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію обладнання під тиском (відпустка, відрядження,
хвороба та ін.), виконання його обов’язків покладається на іншого відповідального працівника наказом по підприємству з дотриманням законодавства України.
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До обслуговування обладнання під тиском можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання
і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15.
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію, має забезпечити:
• утримання обладнання під тиском у справному стані;
• проведення своєчасного ремонту обладнання під тиском і підготовку його технічного огляду та/або експертного обстеження;
• своєчасне усунення виявлених несправностей;
• обслуговування обладнання під тиском відповідним персоналом;
• обслуговуючий персонал — інструкціями, а також періодичну перевірку на знання цих інструкцій персоналом;
• виконання обслуговуючим персоналом інструкцій.
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, зобов’язаний:
• регулярно оглядати обладнання під тиском у робочому стані;
• щодня в робочі дні перевіряти записи в змінному журналі і проставляти в ньому свої підписи;
• проводити роботу з персоналом з метою підвищення його кваліфікації;
• зберігати журнали нагляду (паспорти) обладнання під тиском та
інструкції з монтажу і експлуатації виробників;
• проводити протиаварійні тренування персоналу;
• брати участь в обстеженнях та технічних опосвідченнях посудин;
• перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації та ремонті обладнання під тиском і забезпечувати її зберігання;
• своєчасно усувати порушення, виявлені представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони праці;
• вести облік напрацювання циклів навантаження посудин (обладнання), що експлуатуються в циклічному режимі;
• знати (та вміти застосовувати) правила надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, має право:
• усувати від обслуговування персонал, який допустив порушення
інструкцій, або виявив незадовільні знання;
• видавати обов’язкові для виконання керівниками та інженернотехнічними працівниками цехів і відділів підприємства приписи по усуненню порушень;
• подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягнення
до відповідальності працівників і обслуговуючий персонал, які порушили
ці правила та інструкції що діють в межах підприємства;
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• подавати керівнику пропозиції щодо усунення причин, через які
сталися порушення вимог цих правил та інструкцій;
• при виявленні серед обслуговуючого персоналу ненавчених осіб,
які не пройшли повторну (один раз на 12 місяців) перевірку знань з охорони праці, вимагати усунення їх від обслуговування посудин.

Важливо!
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію
обладнання під тиском:
•

несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього і здійснення
ним своїх функцій;

•

несе відповідальність за невиконання правил та інструкцій, інших нормативних
документів з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, згідно
із законодавством України.

Технічний огляд обладнання (посудин) під тиском
Для проведення технічного огляду обладнання під тиском потрібно зупинити не пізніше терміну, зазначеного в технічній документації. Обсяги,
методи і періодичність технічних оглядів посудин (за винятком балонів)
мають бути визначені підприємством-виробником і зазначені в журналі
нагляду (паспорті) та інструкції з монтажу й експлуатації.
У разі відсутності такої інструкції технічний огляд має проводитися відповідно до вимог правил, наведених у таблиці 1.
Власник посудин (обладнання), що працюють під тиском, повинен здійснювати нагляд за технічним станом та проводити такі технічні огляди відповідно експлуатаційних документів та вимог нормативно-правових актів
з охорони праці:
1) первинному технічному огляду підлягає обладнання (посудини)
підвищеної небезпеки після монтажу перед першим уведенням в експлуатацію, коли безпека його використання залежить від умов монтажу такого обладнання, у порядку визначеному нормативно-правовими актами
з охорони праці та технічними документами щодо його експлуатації;
2) періодичний технічний огляд обладнання (за винятком трубопроводів пару та гарячої води) проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника але не рідше:
• одного разу на 4 роки — зовнішній і внутрішній огляди;
• одного разу на 8 років — гідростатичне випробування, якщо за
умов виробництва неможливо надати обладнання під тиском для огляду
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в зазначений строк, власник зобов’язаний надати його достроково або
припинити експлуатацію;
• позачерговий технічний огляд обладнання під тиском має бути
проведено в таких випадках:
– якщо обладнання не експлуатувалося більше 12 місяців;
– якщо обладнання було демонтовано і встановлено на новому
місці;
– якщо проведено виправлення випинів або вм’ятин, а також ремонт із застосуванням зварки основних елементів;
– після досягнення граничного строку експлуатації, визначеного
проектом, виробником, іншою нормативною документацією;
– після аварії обладнання (посудин) або його елементів, якщо за
обсягом відновлювальних робіт вимагається такий огляд.
3) експертне обстеження (технічне діагностування) проводиться у випадках:
• після закінчення призначеного строку експлуатації такого обладнання;
• у разі аварії або пошкодження зазначеного обладнання, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру,
з метою визначення можливості його відновлення;
• в інших випадках, якщо експертне обстеження обладнання передбачено у нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці або за
ініціативи роботодавця.

Важливо!
Технічний огляд обладнання під тиском охоплює зовнішній і внутрішній огляди та гідростатичне випробування.

Зовнішні і внутрішні огляди мають на меті:
• при первинному огляді перевірити, що обладнання встановлено
й обладнано відповідно до цих правил, а також, що обладнання і його агрегати не мають пошкоджень;
• при періодичних і позачергових оглядах встановити справність обладнання і можливість його подальшої роботи;
• при зовнішньому та внутрішньому оглядах не виявлені (відсутні)
тріщини, надриви, випини, корозія, пропуски у зварних, клепаних і вальцованих з’єднаннях та ін.
Гідростатичне випробування проводиться з обладнанням (посудинами) під тиском після їх виготовлення і має на меті перевірку міцності
елементів обладнання і щільності з’єднань, а також у разі задовільних результатів зовнішнього і внутрішнього оглядів.
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Таблиця 1
Періодичність технічних оглядів посудин, що працюють під тиском
№
з/п

Найменування посудин

Зовнішній
і внутрішній
огляди

Гідростатичне
випробування
пробним тиском

1

Посудини, які працюють із середовищем, що спричиняє руйнування
і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю
не більше 0,1 мм/рік

4 роки

8 років

2

Посудини, які працюють із середовищем, що спричиняє руйнування
і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю
більше 0,1 мм/рік

4 роки

8 років

3

Посудини, закопані в ґрунт та призначені для зберігання рідкого нафтового газу із вмістом сірководню не більше 5 г на 100 м3, а також
посудини, ізольовані на основі вакууму і призначені для транспортування та зберігання зріджених кисню, азоту та інших некорозійних
кріогенних рідин

10 років

10 років

4

Багатошарові посудини для акумулювання газу, встановлені на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях

10 років

10 років

5

Регенеративні підігрівники високого й низького тиску, бойлери,
деаератори, ресивери і розширники продування електростанцій
Міненерговугілля

6

Посудини у виробництвах аміаку і метанолу, що спричиняють руйнування і фізико-хімічні перетворення матеріалу (корозія) зі швидкістю
не більше ніж 0,5 мм/рік

8 років

8 років

7

Теплообмінники з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,5 бар до 1000 бар із середовищем, яке спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

12 років

12 років

8

Теплообмінники з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,5 бар до 1000 бар із середовищем, яке спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія) зі швидкістю в межах більше 0,1 до 0,3 мм/рік

8 років

8 років

9

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із середовищем,
яке спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу
(корозія) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

6 років

12 років

10

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із середовищем,
яке спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу
(корозія) зі швидкістю більше 0,1 мм/рік до 0,3 мм/рік

4 роки

8 років

11

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із середовищем,
яке спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу
(корозія) зі швидкістю більше 0,3 мм/рік

4 роки

8 років
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випробування після двох
капітальних ремонтів, але не рідше
одного разу на 12 років
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Таблиця 2

Гідростатичний випробувальний тиск не має бути меншим будьякого з таких значень, що є відповідним:
• максимальному навантаженню, якому може піддаватися обладнання під тиском, за експлуатаційних умов, враховуючи його максимально допустимий тиск та максимально допустиму температуру, додані до
коефіцієнта 1,25;
• максимально допустимому тиску, доданому до коефіцієнта 1,43,
залежно від того, яке у них є більшим;
• максимально допустимому тиску, доданому до коефіцієнта 1,5
розрахункового тиску посудини, що призначена для заповнення повітрям
або азотом і не призначена для вогневого нагрівання.
Час витримки посудини під пробним тиском установлюється розробником проекту. За відсутності інформації у проекті час витримки посудини під пробним тиском має бути не меншим значення, наведеного
у таблиці 2.

Час витримки посудин під пробним тиском
Товщина стінки посудини, мм

Час витримки, хв

До 50

10

Від 50 до 100

20

Понад 100

30

Для литих, неметалевих і багатошарових незалежно від товщини стінки

60

Аварійна зупинка обладнання під тиском
Обладнання під тиском (посудини) має бути негайно зупинено і відключено персоналом у випадках, передбачених виробничою інструкцією,
а також у випадках:
• виявлення несправностей запобіжних пристроїв через підвищення
тиску;
• якщо тиск в обладнанні піднявся вище дозволеного на 10 % і продовжує підніматися, незважаючи на дотримання персоналом усіх вимог,
зазначених в інструкції;
• зниження рівня води менше допустимого рівня (в посудинах з вогневим обігрівом);
• підвищення рівня води вище верхнього допустимого рівня;
• виявлення в посудині та її елементах, що перебувають під тиском,
нещільностей, випинів, розривів прокладок:
– тріщин, пропусків у їх зварних швах та ін.;
– припинення роботи покажчиків рівня води;
• несправності автоматики безпеки або аварійної сигналізації, зокрема зникнення напруги на цих пристроях;
• несправності манометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів;
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• виникнення пожежі, яка загрожує обслуговуючому персоналу, посудині, що перебуває під тиском.
Механізм здійснення аварійної зупинки обладнання під тиском має бути
визначено у виробничій інструкції, що діє в межах підприємства. Причину
аварійної зупинки в обов’язковому порядку записують у змінному журналі.

Пуск обладнання під тиском

Реклама

1. Приймання в експлуатацію щойно встановленого обладнання під
тиском здійснюється згідно з вимогами нормативної документації.
2. Пуск обладнання під тиском проводиться за наказом роботодавця
на підставі результатів проведення пусконалагоджувальних робіт і первинного технічного огляду для визначення готовності обладнання під тиском до експлуатації.
3. На кожному обладнанні під тиском, що введено в експлуатацію, має
бути розміщено на видному місці табличку формату не менш як 300 200 мм
із зазначенням таких даних:
• дозволений тиск або температура води;
• число, місяць і рік наступного внутрішнього (зовнішнього) огляду
і гідростатичного випробування.
ƹǚǘǎǘǌǐǏǗǗǩ ǌ ǗǊǛǜǝǙǗǘǖǝ ǗǘǖǏǚǯ
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Де не функціонує
СУОП, там чекай біди…

Василь
Куражинський,
ǏǔǛǙǏǚǜ ǯǑ ǘǟǘǚǘǗǒ ǙǚǊǠǯ

В одній із аграрних компаній під час виконання трудових обов’язків загинув працівник. Вивчивши обставини цієї сумної події та ознайомившись з відомчою
документацією, створена управлінням Держпраці в області комісія зі спеціального розслідування нещасного
випадку дійшла висновку, що до трагедії призвели порушення вимог нормативно-правових актів, допущені
посадовими особами та постраждалим. Та чи було при
цьому зазначено основну організаційну причину настання нещасного випадку? Щоб з’ясувати це питання,
спершу ознайомимося із загальною характеристикою
підприємства, місцем, де загинув працівник, довідаємося, наскільки його фах відповідав специфіці виконуваної роботи, та детально проаналізуємо висновки
згаданої комісії.

Стисло про компанію
та постраждалого
У сфері агробізнесу багатопрофільну аграрну компанію «ППЛ» засновано 1 жовтня 2004 р. Саме тоді це
сільськогосподарське підприємство пройшло державну реєстрацію в органі виконавчої влади району. Основним видом діяльності компанії є вирощування зернових
та технічних культур. До її складу входять 15 виробничих підрозділів, де працюють 1800 осіб, з яких 480 —
працівники адміністративно-управлінського складу,
1320 — робітничих професій.
З матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку випливає, що місцем цієї сумної події став
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Тези
1.

ŨųƎ ŸŷŹżƁŮŶŶƈ ūűŵŷŬ ŶŷŹŵũŻűūŶŷ-ŸŹũūŷūűž
ũųŻƎū, ŭŷŸżƂŮŶƎ Ÿŷźũŭŷūűŵű ŷźŷŪũŵű
Żũ ŸŷźŻŹũůŭũŴűŵ, ŸŹűŰūŮŴű ŭŷ ŻŹũŬŮŭƎƏ?

2.

Šŷŵż ŭŴƈ ŸƎŭŸŹűƌŵźŻūũ ūũůŴűūŷ ŰũŸŹŷūũŭůżūũŻű ŚŜŗŘ?

майданчик для зберігання металобрухту, розташований на території машинно-тракторного парку площею 2,4 га, без косогорів та нерівностей.
Крім майданчика, тут облаштовані склад міндобрив, ремонтна майстерня,
навіс, плац для зберігання сільськогосподарської і автомобільної техніки,
причіпного та навісного знаряддя.
Постраждалий — 52-річний підсобний робітник Ш. із 33-річним стажем роботи, який у передбаченому законодавством порядку пройшов усі
необхідні інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці за професією стропальника, медичний огляд на придатність до виконання робіт,
пов’язаних із зачіплюванням вантажів для їх подальшого переміщення
вантажопідіймальними машинами.
Трагедія сталася під час навантаження металобрухту на транспортний
засіб за допомогою спеціальної техніки. Внаслідок нещасного випадку
постраждалий помер на місці події. Згідно з висновком судово-медичної
експертизи причиною смерті Ш. стала масивна внутрішня кровотеча, що
виникла внаслідок закритої тупої травми грудної клітки у вигляді численних переломів ребер та розриву легень. Алкоголю в крові не виявлено.
Випереджаючи події, варто зазначити, що, незважаючи на трагедію,
яка сталася через допущені порушення вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, в складеному комісією зі спеціального розслідування нещасного випадку Акті за формою Н-5 було зазначено, що в компанії функціонує система управління охороною праці (СУОП). Запам’ятаймо цю інформацію, оскільки пізніше вона ще знадобиться. А тепер
докладніше…

Як це було
За день до трагедії начальник комплексної бригади аграрної компанії
П. отримав від керівника сільськогосподарської дільниці К. завдання
щодо організації сортування металобрухту, призначеного для вивезення та здачі на переробку. Для виконання таких робіт було створено
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тимчасову бригаду в складі машиніста навантажувача JCB 535-95 Ч. та двох
підсобних робітників Б. та Ш., які мали суміжну професію стропальників
4-го розряду.
Зранку наступного дня начальник комплексної бригади П. зателефонував Ч. і наказав подати навантажувач на майданчик, де зберігався металобрухт. Коли техніка під керуванням машиніста прибула на місце, там
вже очікували підсобні робітники Б. та Ш. Посадовець довів до працівників змінне завдання, провів їм цільовий інструктаж з охорони праці, відтак
усі троє розпочали роботу.
До обідньої перерви, яка триває в компанії з 12.00 до 13.00, бригада
здійснювала сортування дрібного металобрухту із завантаженням його
в ківш, яким на той момент був обладнаний навантажувач. Після заповнення ковша металобрухт механізованим способом подавався на кузов
автомобіля. По закінченні обідньої перерви працівники продовжили роботу у звичному режимі під керівництвом начальника комплексної бригади. Приблизно о 14.00 П. у виробничих справах відлучився до іншого виробничого підрозділу. Коли надійшла черга завантажити на транспортний
засіб великогабаритний фрагмент норії (масою приблизно 200 кг), ківш
навантажувача, за допомогою якого на кузов автомобіля подавався дрібний металобрухт, було знято, а на каретку напряму підвісили двогілковий
вантажозахватний пристрій (типу 2СЛ). Відтак Ш. застропив ним фрагмент норії і подав машиністу Ч. сигнал на його підіймання. Щойно вантаж
піднявся від землі, його нижня частина раптово змістилася в бік навантажувача. При цьому стропи зірвалися з каретки і фрагмент норії упав на
землю, травмувавши при цьому Ш., який якраз у цей час перебував у небезпечній зоні. Очевидці нещасного випадку мобільним телефоном повідомили про надзвичайну подію керівника робіт із заготівлі та переміщення металобрухту П. Той, своєю чергою, поінформував про інцидент
керівника сільськогосподарською дільницею К., який викликав на місце
події місцевого фельдшера та швидку медичну допомогу. Однак урятувати постраждалого не вдалося. До приїзду машини швидкої медичної допомоги той помер. Також прибули працівники поліції, які, обстеживши
місце події, видали дозвіл на транспортування тіла загиблого до моргу.

Офіційні причини нещасного випадку
Зваживши на обставини та причини трагедії, комісія визначила коло
осіб, які повинні нести відповідальність за загибель на виробництві
підсобного робітника Ш. Отже, на думку комісії, ними є:
• начальник комплексної бригади П., який, будучи призначеним відповідальним керівником робіт із заготівлі та переміщення
металобрухту, не здійснював керівництво вантажно-розвантажувальними роботами, не визначив спосіб навантаження великогабаритного вантажу на кузов транспортного засобу, а отже, порушив
вимоги розд. ІІІ п. 1 підп. 1 та 2 Правил охорони праці під час вантажно-
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розвантажувальних робіт (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 січня 2015 р. № 21);
• машиніст навантажувача Ч., який допустив перебування працівника в небезпечній зоні, не використав змінне навісне обладнання, що входило в оснащення навантажувача і призначене для піднімання
й переміщення великогабаритних вантажів, тим самим порушивши вимоги п. 1.9 Інструкції з охорони праці для машиніста навантажувача, затвердженої директором аграрної компанії «ППЛ» від 4 січня 2017 р. № 5;
• підсобний робітник Ш., який під час піднімання вантажу перебував у небезпечній зоні, чим порушив вимоги п. 3.1.9 вимог Інструкції
з охорони праці для стропальника, затвердженої наказом директора агарної компанії «ППЛ» від 4 січня 2017 р. № 5;
• директор департаменту агротехніки М., який не організував
та не забезпечив розробку і введення в дію схем та способів безпечного стропування вантажів, їх кантування, обв’язування, технологічних карт, порушивши вимоги наказу директора компанії «ППЛ» від
5 липня 2017 р. № 53;
• головний інженер аграрної компанії Г., який не організував та
не забезпечив видачу стропальникам та відповідальним посадовим
особам підприємства схем і способів стропування вантажів, їх обв’язування, кантування, технологічних карт, чим порушив вимоги наказу
директора «ППЛ» від 5 липня 2017 р. № 53.

Рис. 1

Порушення вимог безпеки під час експлуатації навантажувача

Причини трагедії
(за висновком комісії
зі спеціального
розслідування)

Недотримання вимог інструкцій з охорони праці

Особиста необережність постраждалого

Невиконання посадових обов’язків

Щоб лихо не повторилося
Зваживши на обставини та причини нещасного випадку, комісія зі
спеціального розслідування розробила низку заходів, яких, на її думку, необхідно вжити директору аграрної компанії «ППЛ» для того, аби під
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час виконання вантажно-розвантажувальних робіт аналогічних трагедій
не траплялося. Зокрема:
• не допускати виконання вантажно-розвантажувальних робіт навантажувачем без застосування відповідного змінного навісного обладнання, яким він комплектується, відповідно до маси і габаритів вантажу;
• провести позаплановий інструктаж з питань охорони праці з працівниками підприємства;
• обставини та причини нещасного випадку обговорити на зборах
трудового колективу;
• організувати позачергове навчання та перевірку знань посадових
осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
• розробити способи безпечного стропування, обв’язування вантажів
(схеми стропування), роздрукувати та видати їх стропальникам і особам,
які керують вантажопідіймальними машинами;
• укомплектувати вантажопідіймальні машини необхідною кількістю знімних вантажозахватних пристроїв і тари відповідно до маси й характеру вантажів, що переміщуються;
• скласти перелік вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними
машинами, із зазначенням їх маси, та видати їх стропальникам і особам,
які керують вантажопідіймальними машинами під підпис;
• розробити технологічні карти на виконання вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними машинами.
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Зважаючи на перелік порушень, що призвели до нещасного випадку, можемо зробити цілком логічний висновок, що основною (організаційною) причиною трагедії стало незадовільне функціонування СУОП. Дехто може
заперечити, мовляв, у складеному Акті за формою Н-5 комісія зі спеціального розслідування зазначила, що в компанії функціонує СУОП тощо. То хто
ж у даному випадку має рацію?
Отже, відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня
1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694), роботодавець мав створити на
кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Задля цього він повинен був забезпечити функціонування СУОП, зокрема: створити відповідні служби і призначити посадових
осіб, які б гарантували належні умови для вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність
за виконання покладених функцій, а також контролювали їх дотримання.
Крім цього, відповідно до зазначеної норми Закону № 2694 роботодавець
зобов’язаний забезпечити розробку та затвердження інших актів з охорони
праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання
робіт і поведінки працівників, здійснювати контроль за їх дотриманням тощо.
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А що вийшло насправді?
Роботодавець створив відповідні служби, зокрема охорони праці, призначив посадовців, які мали би забезпечувати вирішення конкретних питань охорони праці, але ці особи, як свідчать факти, самоусунулися від реалізації завдань, а саме:
• начальник комплексної бригади П. відлучився з місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт, якими мав керувати, визначити спосіб навантаження великогабаритного вантажу;
• директор департаменту агротехніки М. та головний інженер аграрної
компанії не забезпечили розробку, видачу стропальникам та відповідальним
посадовим особам технологічних карт, схем та способів безпечного стропування вантажів (а також, їх кантування, обв’язування);
• машиніст навантажувача Ч., своєю чергою, допустив перебування працівника в небезпечній зоні, не використав за призначенням змінне навісне
обладнання, яке входило в оснащення навантажувача.
Певна річ, цим та іншим порушенням вимог нормативно-правових актів
з охорони праці, в тому числі внутрівідомчих (тобто тих, що діють в межах
компанії), могла б покласти край служба охорони праці, у штаті якої перебувають два фахівці, адже Закон № 2694 наділив їх правом:
• видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові
для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них
необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
• вимагати відсторонення від роботи осіб, які не дотримуються вимог
нормативно-правових актів тощо;
• зупиняти роботу машин, механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників.

ƴƸƶƯƷƼƪƺ ƪƬƼƸƺƪ

ƮǏ ǗǏ ǞǝǗǔǠǯǘǗǝǭ ƻƽƸƹ, ǜǊǖ ǡǏǔǊǓ ǋǯǎǒ…
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Фахівці служби охорони праці мають право надсилати роботодавцеві подання про притягнення до відповідальності працівників, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Однак, як випливає з матеріалів спеціального розслідування, фахівці зазначеної служби навіть не намагалися вдатись до певних дій, аби використати надане їм законом право й запобігти трагедії. Щодо направлення подань роботодавцеві стосовно осіб, які допускають порушення, що створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю своїх підлеглих та колег по
роботі, то, схоже на те, що служба охорони праці аграрної компанії такого
методу (способу) впливу на недбайливців з метою підвищення виробничої
дисципліни взагалі не практикує. Якби це було не так, то хіба б зазначені вище
«командири» виробництва, а також машиніст навантажувача та й, зрештою,
власне постраждалий, дозволили б собі ігнорувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці так, як це сталося? Найімовірніше, ні, бо хто ж
воліє бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, а відтак втратити
преміальні виплати, нашкодити своєму кар’єрному зростанню?
А тепер, шановні читачі, поміркуймо, чи можна за такої ситуації вважати,
що в аграрній компанії функціонувала СУОП, як це було зазначено комісією
зі спеціального розслідування в Акті за формою Н-5? Викладені вище факти
свідчать про те, що до настання нещасного випадку охороною праці в компанії ніхто особливо не переймався, принаймні під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Таким чином, щодо організації СУОП тут
панував цілковитий безлад. Якщо такий стан речей триватиме й надалі, то гріш
ціна роботодавцю, котрий підписує накази з питань охорони праці, затверджує
інструкції з безпечного виконання робіт, але їх виконання та дотримання ніким
не контролюється.
Оскільки відповідно до ст. 13 Закону № 2694 роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення прописаних у ній вимог, то,
виходить, що трагедія, про яку мовилося вище, на совісті не лише тих
працівників, які вказала у своїх висновках комісія, а й роботодавця, котрий не забезпечив функціонування СУОП в аграрній компанії.
Тож, попри всю повагу до власників та роботодавців аграрних компаній,
мусимо застерегти та закликати їх ретельніше опрацьовувати та запроваджувати СУОП, причому не де-небудь на папері, а реально на підприємствах.
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Ще 2009 року робоча група Міжнародної організації зі стандартизації ІSО (International Organization for
Standardization) розробила повномасштабний інструментарій управління ризиками: ISO 31000 «Управління
ризиками. Принципи і керівництво», на заміну якому
у 2018 році було прийнято актуалізований однойменний стандарт, ISO/Guide 73:2009 «Управління ризиками — Словник» — ISO/IEC 31010 «Управління ризиками.
Методи оцінки ризиків».
Для стимулювання роботи щодо впровадження цих
стандартів ІSО заснував проектний комітет ISO/PC 262
«Управління ризиками», який порушує питання щодо:
• розроблення та нових стандартів у сфері управління ризиками;
• створення рамок і процедур управління ризиками;
• стратегії управління ризиками;
• створення культури управління ризиками;
• напрацювання потужностей і компетенцій тощо.
Отже, розгляньмо змішані методи оцінки ризиків
детальніше.
Якщо за якісної оцінки ризику визначають наслідки, ймовірність і рівень ризику за шкалою, наприклад, «високий», «середній» і «низький», оцінка
наслідків і ймовірності може бути об’єднана, а порівняльну оцінку рівня ризику проводять відповідно до
якісних критеріїв, то у змішаних методах використовують числову шкалу оцінки наслідків, ймовірності та їх поєднання для визначення рівня ризику
за відповідною формулою. Шкали можуть бути лінійними, логарифмічними або можуть бути побудовані

ƸǟǘǚǘǗǊ ǙǚǊǠǯ ǯ ǙǘǐǏǐǗǊ ǋǏǑǙǏǔǊ

I

ȟ 11 (95)

I

ǕǒǛǜǘǙǊǎ 2018

ƸǍǕǩǎ ǖǯǐǗǊǚǘǎǗǒǟ ǛǜǊǗǎǊǚǜǯǌ Ǒ ǝǙǚǊǌǕǯǗǗǩ ǚǒǑǒǔǊǖǒ

Тези
1.

ŠűźŴŷūũ ƁųũŴũ ŷſƎŶųű ŶũźŴƎŭųƎū Żũ Əž ŸŷƌŭŶũŶŶƈ
ŭŴƈ ūűŰŶũƀŮŶŶƈ ŹƎūŶƈ ŹűŰűųż

2.

ŘŮŹŮūũŬű Żũ ŶŮŭŷŴƎųű ŶũŲŪƎŴƅƁ ŰũŻŹŮŪżūũŶűž ŵŮŻŷŭƎū
ŷſƎŶųű ŹűŰűųż HRA Żũ ũŶũŴƎŰ «ųŹũūũŻųũ-ŵŮŻŮŴűų»

за іншими принципами. Оцінка ризику може бути виконана з різним ступенем глибини і деталізації з використанням одного або декількох методів
різного рівня складності.
Обираючи метод оцінки ризику, необхідно враховувати, що метод
повинен:
• відповідати ситуації, що розглядається, і організації;
• надавати результати в формі, що сприяє підвищенню обізнаності
про вид ризику та способи його обробки;
• забезпечувати простежуваність, відтворюваність і верифікацію процесу і результатів.
Має бути наведено обґрунтування вибору методів оцінки ризику із зазначенням їх прийнятності і придатності. Необхідно забезпечити відповідність використовуваних методів і вихідних даних для об’єднання результатів різних досліджень.
На вибір методу оцінки ризику впливають такі фактори доступності ресурсів:
• практичний досвід, навички та можливості групи оцінки ризику;
• обмеження за часом і інші ресурси організації;
• доступний бюджет, якщо необхідні зовнішні ресурси.
До групи змішаних методів, що включені до ISO/IEC 31010 «Управління ризиками. Методи оцінки ризиків», належать:
• аналіз дерева несправностей (FTA — Fault Tree Analysis);
• аналіз дерева подій (ETA — Event Tree Analysis);
• аналіз причин і наслідків;
• аналіз «краватка-метелик»;
• аналіз впливу людського фактора (HRA — Human Reliability Assessment);
• аналіз впливу на бізнес тощо.
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Таблиця 1

Фактори, що впливають на вибір методу оцінки ризику:
• складність проблеми і методів, необхідних для аналізу ризику;
• характер і ступінь невизначеності оцінки ризику, заснованої на доступній інформації і відповідності цілям;
• необхідні ресурси: тимчасові, інформаційні та ін.;
• можливість отримання кількісних оцінок вихідних даних.

Методи оцінки ризику та оцінка значущості факторів, що впливають на них
Найменування
методу
оцінки ризику

Опис методу оцінки ризику

Значущість факторів,
що впливають на оцінку ризику
Ресурси
і можливості

Невизначеність

Складність

Аналіз дерева
несправностей

Метод, відповідно до якого ідентифікують
відмову системи (головна подія) і потім визначають шляхи його виникнення. Ці шляхи
зображують графічно у вигляді логічної деревовидної діаграми. За допомогою дерева
несправностей досліджують способи зниження або усунення потенційних причин /
джерел несправності

Високі

Висока

Середня

Аналіз дерева подій

Метод, відповідно до якого для оцінки ймовірності реалізації подій і їх переходу в інші
події використовують індуктивні висновки

Середні

Середня

Середня

Аналіз причин
і наслідків

Метод, який поєднує методи дерева несправностей і дерева подій, що дозволяє
врахувати час запізнювання. В рамках
методу можуть бути досліджені причини
і наслідки події, що сталася

Високі

Середня

Висока

Аналіз впливу
людського
фактора (HRA)

Метод дослідження впливу людського
фактора (HRA) на систему і оцінка помилок
людини, що впливають на роботу системи

Середні

Середня

Середня

Аналіз впливу
на бізнес

Метод дозволяє провести аналіз ризику
порушення (руйнуваннями) ключових видів
діяльності організації та ідентифікувати
можливості управління цими порушеннями
(руйнуваннями)

Середні

Середня

Середня

Аналіз
«краватка-метелик»

Це простий схематичний спосіб опису і аналізу шляхів реалізації ризику (від небезпеки
до наслідків і результатів), а також аналізу
методів управління. У цьому методі поєднані
логіка аналізу дерева несправностей, за допомогою якого проводять аналіз причин
події, й аналізу дерева подій, за допомогою
якого проводять аналіз наслідків

Середні

Висока

Середня
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Метод HRA
З практики найбільш затребуваними методами є аналіз впливу
людського фактора (далі — метод HRA) та аналіз «краватка-метелик».
Метод HRA застосовують для оцінки впливу дій людини, в тому числі
помилок оператора, на роботу системи. Адже у багатьох процесах існує
можливість помилки оператора, особливо за ситуації, коли в оператора
бракує часу для прийняття рішень. Імовірність того, що події розвиватимуться таким чином, що призведуть до серйозних проблем, має бути мізерною. Проте в деяких випадках дія оператора може стати єдиним захистом, що запобігає катастрофічним наслідкам відмови. Важливість оцінки
дій оператора підтверджується подіями, в яких критичні помилки оператора призвели до катастрофічного розвитку подій. Ці події демонструють неприйнятність оцінок ризику, які враховують тільки технічні і програмні засоби системи. Вони показують небезпеку ігнорування помилок оператора.
Більш того, оцінка дій оператора дозволяє виявити помилки, які можуть
справляти негативний вплив на продуктивність, і визначити способи усунення даних помилок й інших відмов (технічних і програмних засобів). Метод HRA може бути використано як в якісному, так і кількісному вигляді,
тобто є класичним прикладом змішаного методу оцінки ризиків.

Якісна оцінка дій оператора може бути використана для ідентифікації його можливих
помилок та їх причин, що дозволяє знизити ймовірність таких помилок.

Крім того, метод HRA може бути використано для отримання кількісних
даних про відмови, пов’язані з помилками оператора, для застосування
FTA або інших методів.
Вхідними даними методу HRA є:
• інформація для визначення завдань, які виконуються операторами;
• дані про типові помилки, що трапляються на практиці, і їх причини;
• експертні оцінки помилок оператора (людини) і їх кількісна оцінка.

Процес HRA включає такі етапи:
Постановка задачі, тобто визначення типів дій оператора (людини), які мають бути досліджені й оцінені.
2. Аналіз завдання, тобто визначення способів виконання завдання
і допоміжних засобів, необхідних для її виконання.
3. Аналіз помилки оператора, тобто визначення відмов, що виникають у процесі виконання завдання, можливих помилок оператора і способів їх усунення.

1.
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4. Подання, тобто визначення того, як ці помилки при виконанні завдання в поєднанні з іншими подіями, пов’язаними з устаткуванням, програмним забезпеченням та іншими факторами впливу, можуть бути використані для розрахунку ймовірності відмови системи загалом.
5. Попередня перевірка, тобто визначення помилок або завдань,
що вимагають детальної кількісної оцінки.
6. Кількісна оцінка, тобто визначення ймовірності помилок оператора і відмов при виконанні завдання.
7. Оцінка впливу, тобто визначення значущості помилок або завдань,
тобто помилок і завдань, які значною мірою впливають на забезпечення
надійності або прийнятного рівня ризику.
8. Скорочення помилок, тобто визначення способів скорочення кількісних помилок оператора.
9. Документування, тобто визначення інформації і деталей аналізу
HRA, які мають реєструватися.
На практиці процес HRA найчастіше виконують поетапно, хоча іноді
деякі його частини (наприклад, аналіз завдань і ідентифікацію помилок)
проводять паралельно.
Вихідні дані методу HRA:
• перелік помилок, які можуть статися, і методи їх скорочення (переважно через модернізацію системи, тобто завдяки технічним методам впливу на ризик);
• види помилок, причини і наслідки типових помилок;
• якісна або кількісна оцінка ризику розглянутих помилок.
Переваги методу HRA:
• забезпечує формалізований метод вивчення помилок оператора
під час оцінки ризику для систем, в яких персонал відіграє важливу роль;
• формалізоване дослідження видів і помилок оператора та способів
дозволяє зменшити ймовірність відмов, викликаних цими помилками.
Недоліки методу HRA:
• складність і розмаїття способів поведінки операторів створюють
певні труднощі при визначенні простих видів відмови і оцінки їх
ймовірності;
• неможливо описати водночас багато дій операторів за допомогою
понять «працездатний» і «непрацездатний» стан.
Метод HRA складно застосувати за ситуації з частковими відмовами або відмовами через прийняття невідповідних рішень.

Ще одним методом, який заслуговує на визнання підприємствами
й організаціями, що впроваджують ризик-орієнтований підхід, вважається
аналіз «краватка-метелик». Це такий собі схематичний спосіб опису
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й аналізу шляху розвитку небезпечної події від причин до наслідків.
Даний метод поєднує дослідження причин події за допомогою дерева несправностей і аналіз наслідків за допомогою дерева подій. Проте основну
увагу методу зосереджено на бар’єрах між причинами і небезпечними
подіями та небезпечними подіями і наслідками. Діаграми «краватка-метелик» можуть бути побудовані на основі виявлених несправностей дерев
подій, але частіше їх створюють безпосередньо в процесі проведення
мозкового штурму.
Метод «краватки-метелика» наочно уявити і зрозуміти допоможе дотепна модель «Швейцарський сир».

Рис. 1

Причини виникнення інцидентів
(пожеж, техногенних аварій, надзвичайних ситуацій)
Модель «Швейцарський сир» (Swiss Cheese Model)

Потенційні
проблеми

Латентні
проблеми

Активні
проблеми

Саме харчовий продукт — швейцарський сир має в своїй текстурі безсистемно розташовані дірки. Чому швейцарський? Бо це всесвітньо відомий бренд, в якому такі дірки гарантовано наявні. Цю метафору запропонував психолог Джеймс Ризон (James T. Reason) для низки помилок,
що призводять до катастрофи: «Кожна дірка в шматочку — окрема помилка. Вони розташовані в різних місцях і мають різний ступінь потенційної руйнівності. Однак наступний рівень-скибочка, в якій немає проблеми
на тому ж місці, захищає всю систему від епік-фейлу» (epic fail — трагічна, масштабна невдача, катастрофа). Висловлюючись мовою стандарту
ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems.
Requirements with guidance for use», кожна дірка — це причина невідповідності або інциденту; кожна скибочка сиру — це бар’єр (коригувальні
дії) на шляху реалізації небезпеки. Але черговий шар сиру може виявитися теж з діркою, й отвори можуть збігтися. Саме тоді і може статися
небажана подія — інцидент, або виникне невідповідність.
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ISO 45001:2018 пропонує дотримуватись такої ієрархії засобів
управління (застосування бар’єрів):
1. Усунути небезпеку.
2. Замінити на менш небезпечні процеси, операції, матеріали або
обладнання.
3. Використовувати технічні засоби контролю і змінити організацію
робіт.
4. Використовувати адміністративні засоби управління, включаючи
навчання.
5. Використовувати відповідні засоби індивідуального захисту.
Небезпеки прийнято поділяти на групи — латентні або приховані
та наявні, що легко проявляються і про існування яких ми знаємо. Останні, своєю чергою, поділяються на активні та пасивні (які діятимуть за певних умов).
Вважається, що небезпека еволюціонує за певними етапами, як-от:
1-й етап — наявність джерела (явище, обладнання і т. ін.);
2-й етап — виникає шкідливий або небезпечний виробничий фактор, що
породжує джерело (фізичний, хімічний, біологічний, психофізіологічний);
3-й етап — виникає небезпека для людини;
4-й етап — настає подія (інцидент, або проявляється невідповідність).
Бар’єри доцільно встановлювати не лише безпосередньо перед небезпекою. Усі проміжки між етапами слід використовувати для встановлення бар’єрів.

Приклад бар’єрів

50

1-й етап. Джерело — станок. Розміщено в цеху. Станок не
працює.
У вимкненому стані справне обладнання не становить будьякої загрози, якщо при цьому воно не захаращує територію
складів, проходів і шляхів пересування.
2-й етап. Станок працює.
У ввімкненому стані обладнання створює передумови для
появи одразу низки шкідливих або небезпечних виробничих
факторів (рухомі частини машин та механізмів, шум, електромагнітне випромінювання та ін.).
3-й етап. Виникає небезпека для людини.
Ризик розвитку професійного захворювання — глухоти.
Небезпека активізується, коли людина потрапляє в зону дії
фактора.
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4-й етап. Настає інцидент, або проявляється невідповідність.
Поява обставин, котрі можуть призвести до травмування
і завдати шкоди здоров’ю.
Розглядаємо небезпечний виробничий чинник — шум.
Ризик розвитку професійного захворювання — глухоти.
Бар’єри за ієрархією ISO 45001:2018:
• не вмикаємо станок, розміщуємо замовлення на виготовлення продукції на іншому виробництві;
• замінюємо шумне обладнання на роботизований комплекс, що не потребує присутності працівника;
• замінюємо шумне обладнання на більш досконале і менш
шумне;
• скорочуємо час роботи на шумному обладнанні;
• застосовуємо екрани (ізолюємо джерело шуму);
• облаштовуємо дистанційне керування обладнанням зі
звукоізольованого приміщення (ізолюємо працівника);
• виконуємо акустичну обробку приміщення матеріалами
із низькими коефіцієнтами відбиття звуку та високими
коефіцієнтами поглинання звуку (колективні засоби захисту);
• забезпечуємо працівника навушниками (індивідуальні
засоби захисту).

Закінчення
прикладу
бар’єрів

Небезпеки прийнято поділяти на
групи — латентні
або приховані
та наявні

Висновок
Певна річ, послідовність і більшість зі згаданих заходів захисту працівника неможливі у сучасних реаліях. У цьому випадку засоби індивідуального захисту можуть бути єдиним реалістичним бар’єром на шляху розвитку професійного захворювання.

Аналіз «краватка-метелик»
Аналіз «краватка-метелик» використовують для дослідження ризику на основі демонстрації діапазону можливих причин і наслідків.
Метод слід застосовувати за ситуації, коли складно провести повний аналіз дерева несправностей або коли дослідження значною мірою спрямовані на створення бар’єрів або засобів управління для кожного шляху
відмови. Метод може бути корисним за ситуації, коли існують точно встановлені незалежні шляхи, що призводять до відмови. Розглядаючи «крила
метелика», побудовані за принципами моделі «Швейцарський сир», варто зазначити, що ліва сторона (сторона причин) відображає проактивний
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підхід в ризик-менеджменті, тобто всім нам добре відомі профілактичні заходи. А права сторона демонструє реактивний підхід (від слова реакція,
реагувати на подію). Цими заходами ми намагаємось мінімізувати втрати,
які неминуче виникають після реалізації небезпеки. До таких втрат можна
віднести фінансові втрати, матеріальні, екологічні, репутаційні та ін. Також
бар’єрами в цьому крилі позначено заходи, що вживатимуться задля запобігання повтору інциденту в майбутньому. Для цього дзеркально до дерева
помилок, які призвели до реалізації ризику, реалізовується дерево подій
(тобто як може розгортатися ситуація після порушення безпекових правил).

Вхідними даними
методу є інформація про причини
і наслідки небезпечних подій,
ризик, бар’єри
і засоби управління, які можуть
їм запобігти,
пом’якшити або
стимулювати

Аналіз «краватка-метелик» слід будувати відповідно до такої процедури:
1. Визначення небезпечної події, обраної для аналізу, і відображення
її як центрального вузла «краватки-метелика».
2. Складання переліку причин події за допомогою дослідження джерел ризику (або небезпеки).
3. Ідентифікація механізму розвитку небезпеки до критичної події.
4. Проведення лінії, яка виокремлює причину від події, що дозволяє
сформувати ліву сторону метелика. Додатково можуть бути ідентифіковані і включені в діаграму фактори, які можуть призвести до ескалації небезпечної події та її наслідків.
5. Нанесення поперек лінії вертикальних перешкод, відповідних
бар’єрів, що запобігає небажаним наслідкам. Якщо визначені фактори, які
можуть викликати ескалацію небезпечної події, то додатково є бар’єри,
що попереджають подібну ескалацію. Цей підхід може бути використано
для позитивних наслідків, коли перешкоди відображають засоби управління, що стимулюють появу і розвиток події.
6. Ідентифікація в правій стороні метелика різних наслідків небезпечної події і проведення ліній, що з’єднують центральну подію з кожним
можливим наслідком.
7. Зображення бар’єрів як перешкод у напрямку до наслідку. Даний
підхід може бути використано для позитивних наслідків, коли перешкоди
відображають засоби управління, що забезпечують появу сприятливих
наслідків.
8. Відображення під діаграмою «краватка-метелик» допоміжних
функцій управління, що належать до засобів управління (зокрема таких,
як навчання, інспекції, аудит тощо), і з’єднання їх з відповідним засобом
управління.
У діаграмі «краватка-метелик» можуть бути застосовані деякі види кількісної оцінки, наприклад, за ситуації, коли шляхи незалежні і відома ймовірність конкретних наслідків або результатів. Подібна кількісна оцінка
необхідна для забезпечення ефективності управління. Проте бажано враховувати, що за багатьох ситуацій шляхи і бар’єри взаємозалежні, і засоби управління можуть бути пов’язані з обраним методом оцінки, а отже,
ефективність управління є невизначеною. Кількісну оцінку для аналізу
«краватка-метелик» часто виконують за допомогою методів FTA і ETA.
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Діаграма «краватка-метелик»

Контроль ескалації

Причина 1
Фактор ескалації

Рис. 2

Наслідок 1
Наслідок 2

Причина 2

Подія
Наслідок 3
Наслідок 4

Причина 3

Засоби управління
для відновлення і зниження наслідків

Попереджувальні заходи

Вихідними даними методу є проста діаграма, що показує основні шляхи небезпечних подій і встановлені бар’єри, спрямовані на запобігання
або пом’якшення небажаних наслідків і/або посилення та прискорення
очікуваних наслідків.
Переваги методу аналізу «краватка-метелик»:
• забезпечує наочне, просте і зрозуміле графічне зображення проблеми;
• орієнтований на засоби управління, спрямовані на попередження
та/або зменшення наслідків небезпечних подій, і оцінку їх ефективності;
• може бути застосований щодо оцінки сприятливих наслідків;
• не потребує залучення висококваліфікованих експертів.
Недоліки методу аналізу «краватка-метелик»:
• не дозволяє відображати сукупність причин, що виникають одночасно і викликають наслідки;
• може виявляти складні ситуації в надмірно спрощеному вигляді,
особливо при застосуванні кількісної оцінки.
Перевагою застосування змішаних методів оцінки ризиків є те,
що з’являється відповідь на питання, чи є рівень ризику прийнятним,
або потрібна його подальша обробка. Це вже початковий етап ранжування ризиків.
За сучасних умов управління підприємствами вкрай важливо одержати передбачуваний результат діяльності, запобігаючи втратам людських
та матеріальних ресурсів, забезпечуючи дотримання численних вимог
законодавства, що постійно зазнає змін, та корпоративних правил, виявлення та попередження небезпечних ситуацій.
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Заходи щодо
забезпечення

гасіння пожеж та проведення
пожежно-рятувальних робіт
На переважній більшості об’єктів в наявності є горючі матеріали та речовини, внаслідок чого постійно
існує імовірність (ризик) виникнення пожежі. Тому
особливу увагу необхідно приділяти впровадженню спеціальних заходів, спрямованих на створення належних умов для успішного гасіння пожежі,
рятування людей, безпеки пожежно-рятувальних
підрозділів.

Анатолій Рожков,
ǏǔǛǙǏǚǜ ǯǑ ǙǒǜǊǗǦ
ǙǘǐǏǐǗǘǰ ǜǊ ǜǏǟǗǘǍǏǗǗǘǰ
ǋǏǑǙǏǔǒ

Гасіння пожежі.
Загальні положення
Гасіння пожежі — це дії, спрямовані на припинення горіння в осередку пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення умов для її
самочинного повторного виникнення.
При гасінні пожежі можливі:
• наявність великої кількості людей, які потребують допомоги, і виникнення серед них паніки;
• складне планування приміщень;
• розповсюдження вогню у пустотах, конструкціях, каналах, системах пневмотранспорту, через віконні прорізи, лоджії, балкони, по горючих матеріалах,
технологічному обладнанню як за вертикальним, так
і за горизонтальним напрямками;
• швидке зростання температури та переміщення теплових потоків у напрямку відкритих прорізів;
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Тези
1.

ōƎƏ ŭŴƈ ŷŪŵŮůŮŶŶƈ ŹŷŰūűŻųż ŸŷůŮůƎ Żũ ƏƏ ŴƎųūƎŭżūũŶŶƈ

2.

ŘŹŷ ŰũŪŮŰŸŮƀŮŶŶƈ źūŷƌƀũźŶŷŬŷ ŸŹűŪżŻŻƈ Żũ ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŬŷ
ŹŷŰŵƎƂŮŶŶƈ ŸŷůŮůŶŷ-ŹƈŻżūũŴƅŶűž ŸƎŭŹŷŰŭƎŴƎū

3.

ŗźŷŪŴűūŷźŻƎ ŬũźƎŶŶƈ ŸŷůŮůƎ Żũ ŸŹŷūŮŭŮŶŶƈ ŸŷůŮůŶŷŹƈŻżūũŴƅŶűž ŹŷŪƎŻ ū ŪżŭűŶųũž

• наявність займистих та горючих речовин, можливість розливу та
викиду нафтопродуктів;
• утворення вибухонебезпечних газоповітряних, пароповітряних сумішей та сумішей пари з повітрям внаслідок термічного розкладання речовин та матеріалів;
• виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх поширювання;
• ймовірність викиду радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
• наявність обладнання під електричною напругою, пошкодження
ізоляції електропроводів та самого електрообладнання;
• вибухи посудин, що знаходяться під тиском;
• деформація і обвалення конструктивних елементів будівель, споруд, технологічного обладнання;
• наявність у будівлях великої кількості культурних, наукових та інших
цінностей, гасіння яких вимагає специфічних засобів;
• відсутність джерел протипожежного водопостачання або їх несправність;
• наявність інших несприятливих факторів.

Обмеження розвитку пожежі та її ліквідування досягаються завдяки:
•

своєчасному зосередженню і введенню в дію необхідної кількості сил і засобів;

•

швидкому виходу ствольників на позиції та їх належним діям;

•

правильному вибору та безперервній подачі вогнегасних речовин;

•

створенню протипожежних розривів.
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Ліквідування горіння на пожежі досягається

1
2
3
4

Дією на поверхню матеріалів, що горять, охолоджувальними вогнегасними речовинами.
Створенням у зоні горіння чи навколо неї негорючого газового
або парового середовища.
Створенням між зоною горіння і горючим матеріалом чи повітрям ізолюючого шару з вогнегасних речовин та негорючих матеріалів.
Хімічним уповільненням реакції горіння (застосування порошкових, газових, аерозольних вогнегасних речовин).

Термінологія
Пожежа вважається локалізованою, коли розпочалася стадія пожежогасіння, на
якій зупинено розвиток пожежі і створено умови для її ліквідування.
Пожежа вважається ліквідованою, коли розпочалася стадія пожежогасіння, на якій
припинено горіння, вплив небезпечних чинників пожежі, а також усунено умови для її
самочинного повторного виникнення.

Розгляньмо основні заходи для забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт на діючих об’єктах.

Організаційні заходи
Керівники (власники) підприємств зобов’язані:
• утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту
і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
• створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого порядку
підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
• своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про
закриття доріг і проїздів на своїй території;
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• визначити дії працівників у разі виявлення пожежі, порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.
• встановити порядок (систему) оповіщення людей про пожежу, з яким
необхідно ознайомити всіх працівників.

Власники підприємств, на яких застосовуються й переробляються сильнодіючі отруйні
речовини та джерела радіоактивного випромінювання, зобов’язані регулярно інформувати державні пожежно-рятувальні підрозділи про кількість таких речовин і матеріалів,
їх токсичні властивості, особливості поведінки під час пожежі, повідомляти інші дані,
необхідні для забезпечення безпеки особового складу, який залучається до гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт на цих підприємствах.

Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомити пожежно-рятувальні підрозділи.
Працівники охорони повинні мати список посадових осіб підприємства
із зазначенням їх домашньої адреси, службового й домашнього телефонів. Вони зобов’язані знати порядок дій у разі виявлення пожежі, правила
користування первинними засобами пожежогасіння та прийоми гасіння.
У приміщеннях на видних місцях біля телефонів потрібно розмістити
таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

Забезпечення своєчасного прибуття
та оптимального розміщення
пожежно-рятувальних підрозділів
Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних
вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути
завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється!
Зменшувати ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів.
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На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені
покажчики напрямку об’їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що
ремонтуються.
Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин мають бути з дорожнім покриттям, придатним для їх проїзду. Влаштовуючи проїзди для
пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими матеріалами для
забезпечення можливості під’їзду за будь-якої пори року.
Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати
рух пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях мають бути
обладнані зручні переїзди, завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.
Ворота в’їзду на територію об’єкта, які відчиняються за допомогою
електропривода, мають бути обладнані пристосуваннями (пристроями),
що надають змогу відчиняти їх вручну. На території об’єкта повинно бути
забезпечено освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного
обладнання, входів до будинків та споруд.
На території сільських населених пунктів, котеджних містечок, дачних
і садових товариств у місцях, які визначаються органами місцевого самоврядування, зазвичай встановлюють пристрої для подавання звукових
сигналів з метою оповіщення людей у разі пожежі, а також має бути потрібний запас води для пожежогасіння.
На території об’єкта площею понад 3 га на в’їздах (виїздах) мають
бути встановлені схеми території, в яких варто вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під’їздів пожежних автомобілів до них.
Пожежні гідранти і водойми повинні мати під’їзди з твердим покриттям.
Біля місць розташування пожежних гідрантів і водойм повинні бути встановлені покажчики (об’ємні зі світильником або пласкі із застосуванням
світловідбивних покриттів.

Забороняється!
Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, на відстані
менше 10 м від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше 5 м від
пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного
обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових
проїздів. У зазначених місцях встановлюються (вивішуються) відповідні заборонні знаки.
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Рис. 1
Мають бути
забезпечені
телефонним
зв’язком

Об’єкти з постійним
або тимчасовим
перебуванням на них

Об’єкти, що мають хоча б
одне окреме приміщення
з одночасним перебуванням

100 і більше осіб

50 і більше осіб

Потенційно небезпечні
об’єкти та об’єкти
підвищеної небезпеки

Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, необхідно забезпечувати засобами зв’язку, які дають можливість використання
їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби.

Забезпечення гасіння пожежі
та проведення пожежно-рятувальних
робіт в будинках
Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» гасіння можливої пожежі та проведення рятування людей на пожежі в будинках повинні забезпечуватися такими конструктивними, об’ємно-планувальними рішеннями та інженерно-технічними заходами, як-от:
• улаштування окремих проїздів і під’їзних шляхів для пожежних машин або суміщених з функціональними проїздами та під’їздами;
• улаштування зовнішніх пожежних драбин, пожежних ліфтів, забезпеченням інших способів доступу пожежно-рятувальних підрозділів
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та транспортування їх пожежно-технічного оснащення, пожежного обладнання на поверхи, покрівлю будинку;
• улаштування протипожежного водопостачання (для зовнішнього
та внутрішнього пожежогасіння);
• забезпечення протидимного захисту шляхів прямування пожежнорятувальних підрозділів всередині будинку та обладнання сходових кліток
засобами зв’язку для використання їх цими підрозділами;
• облаштування будинку індивідуальними і колективними засобами
захисту та рятування людей;
• улаштування у будинках опорних пожежних пунктів;
• розміщення на території населеного пункту або підприємства пожежно-рятувальних підрозділів з необхідною чисельністю особового складу, оснащених протипожежною технікою, відповідно до умов гасіння пожежі на об’єктах, розташованих у радіусі їх виїзду.
Вибір заходів для гасіння можливої пожежі та рятування людей на
пожежі в будинках залежить від призначення, ступеня вогнестійкості, категорії за вибухопожежною небезпекою, висоти (умовної висоти) будинку і
визначається відповідними нормативними документами.
Виходи на покрівлю варто передбачати у будинках заввишки 10 м
і більше від планувальної позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни (парапету). Ці виходи мають влаштовуватися безпосередньо зі сходових кліток або через горище, за винятком теплого горища, або по зовнішніх пожежних драбинах. Між сходовими маршами слід
передбачати проміжок завширшки у просвіті не менше ніж 75 мм.

Рис. 2

У будинках будь-якого призначення з ухилом покрівлі
до 12 % включно та висотою від поверхні землі до карниза
або верху зовнішньої стіни (парапету) понад 10 м

У будинках з ухилом покрівлі понад 12 % і висотою від рівня
землі до карниза або верху зовнішньої стіни (парапету)
понад 7 м

слід передбачати огорожі
за периметром
покрівлі

У підвальних поверхах, частинах підвальних поверхів (у тому числі
в коридорі), відокремлених між собою протипожежними стінами або перегородками, з приміщеннями, в яких застосовуються або зберігаються
горючі речовини та матеріали, варто передбачати не менше двох вікон
з розмірами не менше ніж 0,75 1,2 м з приямками. Вільну площу
зазначених вікон необхідно приймати за розрахунком, але не менше ніж
0,2 % площі цих приміщень.
У будинках різного призначення з умовною висотою понад 26,5 м,
а в житлових будинках — з умовною висотою понад 47 м, треба передбачати наявність ліфтів для транспортування пожежних підрозділів.
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У разі виникнення пожежі
Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні посадова
особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:
• перевірити, чи викликана оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;
• у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
• видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних
з ліквідуванням пожежі;
• припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним
процесом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідування пожежі;
• здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та
водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту)
та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та
задимленню будинку;
• перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок
пожежогасіння, протидимового захисту;
• організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для
під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела
водопостачання;
• одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
• забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть
участь у гасінні пожежі.

Виходи на покрівлю варто
передбачати у будинках заввишки

10 м

і більше від планувальної позначки
землі до карниза
покрівлі

З прибуттям на місце події пожежно-рятувальних підрозділів належить забезпечити безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком випадків, коли законодавством встановлено особливий порядок допуску.
Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та
інженерно-технічний персонал підприємства, будинку чи споруди зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу
конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла пожежа,
прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів
об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та
попередженням щодо її поширення.
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Щоб новорічні свята
минули без неприємних
пригод!

Світлана
Трошина,
ǑǊǛǜǝǙǗǒǔ ǗǊǡǊǕǦǗǒǔǊ
ǌǯǎǎǯǕǝ ǙǘǐǏǐǗǘǙǚǘǞǯǕǊǔǜǒǡǗǘǰ ǚǘǋǘǜǒ
ƮƹƼ ƽǔǚǊǰǗǒ

Наближаються новорічні та різдвяні свята — активна пора вечірок, обідів та інших заходів з масовим перебуванням людей. На жаль, як свідчить статистика,
саме в святкові дні фіксується суттєве збільшення кількості пожеж. Причини загорянь досить банальні. Для
прикрашання інтер’єру часто використовують громіздкі конструкції, виготовлені з легкозаймистих матеріалів, необроблених вогнезахисними сумішами. Перебуваючи під впливом святкової атмосфери, присутні
нехтують правилами поводження з відкритим вогнем:
залишають запалені сірники, недопалки, свічки, бенгальські вогні поблизу легкозаймистих поверхонь. Доволі часто експлуатуються пошкоджена електропроводка та електроприлади, що перебувають в аварійному стані, саморобні гірлянди чи інша ілюмінація.
Ігноруються вимоги до облаштування та стану евакуаційних шляхів і виходів, використовуються приміщення, які не відповідають вимогам пожежної безпеки.
Щоб новорічні свята запам’яталися лише радісними моментами, необхідно дотримуватися
низки запобіжних заходів.

Вибір приміщення
Приміщення, де планується проведення святкування, має бути забезпечене необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справними засобами
зв’язку, системами протипожежного захисту. У при-
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Тези
1.

Ũų ūűŪŹũŻű ŸŹűŵƎƂŮŶŶƈ ŭŴƈ źūƈŻųżūũŶŶƈ

2.

ŘŹũūűŴũ ūźŻũŶŷūŴŮŶŶƈ ƈŴűŶųű Żũ ŸŷūŷŭůŮŶŶƈ
Ű ŸƎŹŷŻŮžŶƎƀŶűŵű ūűŹŷŪũŵű

3.

Ţŷ ŹŷŪűŻű ż ūűŸũŭųż ūűŶűųŶŮŶŶƈ ŸŷůŮůƎ

міщенні, де буде встановлено ялинку, килимові покриття, що мають помірну димоутворювальну здатність, належить прибрати, в інших місцях їх
потрібно надійно закріпити до підлоги.

Необхідно оглянути евакуаційні шляхи і виходи, аби переконатися в тому, що вони вільні, нічим не захаращені, мають неслизьку підлогу і в разі виникнення пожежі будуть
безпечними для евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях. Двері повинні
вільно відчинятися в бік виходу з приміщень. Усі приміщення мають бути забезпечені
відповідними знаками безпеки, що вказують напрямок до евакуаційних шляхів і виходів,
до первинних засобів пожежогасіння.

Дерев’яні та інші легкозаймисті конструкції мають бути оброблені вогнезахисною сумішшю за винятком вікон, дверей, підлоги і стелажів.
Якщо планується захід з присутністю понад 50 осіб, необхідно
вибрати приміщення, забезпечене не менш як двома евакуаційними
виходами. Вікна мають бути без глухих ґрат. У разі коли в приміщенні не
передбачене електричне освітлення або воно відімкнене, свято проводять
упродовж світлового дня.
Місткість обідніх залів кафе і ресторанів має бути відповідною до вимог
норм проектування, а в разі їх відсутності визначатися з розрахунку не
менше 1,4 м2 на одне посадочне місце.
В обідніх залах належить постійно утримувати вільними основні проходи завширшки не менше 1,35 м, які ведуть до евакуаційних виходів,
а також проходи до окремих посадочних місць.
Установку в обідніх залах тимчасових естрад, помостів, освітлювальної
та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів бажано
здійснювати таким чином, щоб не погіршились умови евакуації і дотримувалися вимоги правил улаштування електроустановок.
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Також мають бути визначені та обладнані спеціально відведені місця для
куріння, улаштування, яких не суперечить вимогам правил пожежної безпеки та чинному законодавству України. На спеціальні місця для куріння
зазвичай відводиться не більше 10 % від загальної площі приміщення.

Вибір і встановлення новорічної ялинки
Традиційний символ новорічних і різдвяних свят — ялинка. Справжнє
дерево приваблює натуральним ароматом. Однак варто пам’ятати про те,
що деревина дуже добре горить. Найбільш пожежонебезпечні сухі ялинки,
що тривалий час перебували в приміщенні. Штучні ялинки часто-густо купують через їх практичність і приємний зовнішній вигляд. Та варто орієнтуватися не стільки на естетику, скільки на якість матеріалів, з яких вони
виготовлені. Слід уникати дешевих ялинок, виготовлених з полімерних
відходів, які за високої температури починають розкладатися, виділяючи
токсини, що викликають сильне отруєння. Якщо раптово зайнялася синтетична ялинка, матеріал, з якого вона зроблена, одразу плавиться і розтікається. Гасити водою палаючі полімери небезпечно через вірогідність
розбризкування іскор і розплавленої маси. Для припинення процесу, не
торкаючись палаючої синтетичної ялинки голими руками, необхідно опустити ялинку на підлогу та накинути на неї щільне покривало або засипати
піском. Так само вчиняють і зі справжньою, «живою» ялинкою, але її дозволяється заливати водою.

Важливо!
Ялинку рекомендовано встановлювати на стійкій основі подалі від опалювальних приладів і нагрівальних елементів.
Ставити ялинку треба так, щоб вона не заважала руху людей та виходу їх з приміщення.
Гілки ялинки мають розташовуватися на відстані не менше 1 метра від стін і стелі.

Забороняється!
Прикрашати ялинку справжніми свічками і легкозаймистими виробами: паперовими гірляндами, іграшками з вати, марлі і картону, не просоченими вогнезахисними сумішами.
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Під час свята важливо звернути увагу на обережне поводження
з електрогірляндами. Активні рухи учасників заходу можуть призвести
до замикання в мережі. Для прикрашання приміщення або ялинки електрогірляндами варто обирати продукцію заводського виготовлення та
сертифіковану. Також бажано звернути увагу на такі конструктивні особливості виробу і його технічні характеристики з паспорта:
• електрогірлянди, що мають блоки управління (електронні та механічні), повинні бути обладнані запобіжниками;
• дроти мають бути з мідними багатодротовими жилами перерізом
не менше 0,5 мм2;
• номінальна напруга кожної лампи, що використовується в гірлянді,
не має перевищувати 26 Вт;
• потужність електрогірлянди — не більше 50 Вт.
Використовуючи гірлянди, придбані заздалегідь, потрібно переконатися в цілісності ізоляції проводів. При увімкненні гірлянди необхідно
передбачити можливість її швидкого знеструмлення. Це означає,
що до електророзетки має бути вільний доступ. У разі виявлення будьякого порушення під час експлуатації (неприємний запах, нагрівання проводів, блимання лампочок, іскріння тощо) гірлянду потрібно негайно
вимкнути.

Правила поводження
з піротехнічними виробами
Купувати піротехнічні вироби варто лише в спеціалізованих торгових точках, за наявності сертифікатів відповідності та цілісності упаковки, а також відповідності терміну придатності продукту.
В інструкції з експлуатації повинні бути зазначені
правила використання виробу і його утилізації,
умови зберігання, обмеження під час використання та дії в разі раптового займання.

Забороняється!
Запускати феєрверки, салюти в приміщеннях, місцях великого
скупчення людей, поблизу ліній електропередачі, нафто- та газопроводів.
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Користуватися піротехнічними виробами рекомендовано на відстані
не ближче 50 м від будівель та споруд і 100–150 м — від АЗС або інших
вогненебезпечних об’єктів.
Використовуючи феєрверк, необхідно встановити його на рівну
поверхню, обклавши камінням, або прикріпити до вертикальної поверхні, адже ці вироби мають властивості підстрибувати і перевертатися під час вистрілювання.
Безпечна відстань, на яку необхідно відійти після підпалювання гніту,
зазвичай становить не менше 10 м. Після приведення виробу в дію, незалежно від того, спрацював він чи ні, не можна підходити до нього протягом
15–20 хвилин (гніт може ще повільно горіти, і тоді виріб дострілює). На
таких феєрверках, як «римські свічки», вказана кількість зарядів, тому при
їх використанні потрібно порахувати постріли, аби переконатися, що виріб відпрацював повністю.

Забороняється!
•

використовувати вироби, які мають наявні дефекти: зіпсовані,
підмочені, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або
гніту;

•

розбирати піротехнічні вироби та піддавати їх механічному
впливу;

•

курити при поводженні з піротехнікою;

•

цілитися хлопавкою в обличчя, стріляти в легкозаймисті предмети;

•

сушити піротехнічні вироби на радіаторах опалення або в печах, якщо вони відсиріли.

Якщо трапилась пожежа
У разі виявлення ознак горіння
1. Негайно повідомити адміністрацію закладу або особу, відповідальну за пожежну безпеку об’єкта.
2. За потреби — викликати пожежно-рятувальну службу за номером
телефону 101 (при цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі,
наявність людей, а також повідомити своє прізвище).
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3. За необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову тощо).
4. Вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та порятунку матеріальних цінностей.

Реклама

У разі потрапляння до небезпечної зони необхідно:
• зберігати спокій, не панікувати;
• залишаючи палаючі приміщення і задимлені місця, проходити їх
швидко, затримавши подих, захистивши ніс і рот вологою щільною тканиною;
• у надто задимленому приміщенні пересуватися поповзом або пригнувшись (що ближче до підлоги, то чисте повітря зберігається довше);
• негайно допомогти людині, на якій загорівся одяг, скинути його або
накинути на постраждалого цупку тканину, в жодному разі не можна бігти
з палаючим одягом;
• під час евакуації скористатися звичайними сходами або пожежними сходами чи драбинами (за їх наявності), не користуватися ліфтами;
• уникати вибухонебезпечних предметів, не підходити до них і не чіпати їх.
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Протипожежні заходи

під час встановлення
та експлуатації систем опалення
на промислових підприємствах

Сергій
Семичаєвський,
ǗǊǝǔǘǌǒǓ ǛǙǯǌǚǘǋǯǜǗǒǔ
ƽǔǚƷƮΤ ǀƱ
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Під час встановлення вимог проектування до
систем опалення на промислових підприємствах
необхідно керуватися ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
Основні системи опалення на промислових підприємствах:
• водяне (з радіаторами та конвекторами);
• парове (з ребристими трубами);
• повітряне (суміщені з припливною вентиляцією);
• панельне (зі стояками, які є замоноліченими та
з нагрівальними елементами);
• пічне тощо.
Системи опалення, види та параметри теплоносіїв, а також типи нагрівальних приладів варто
приймати згідно з характером та призначенням
окремих будинків, споруд та приміщень.
В одноповерхових виробничих приміщеннях в сільських населених пунктах допускається встановлення
пічного опалення з площею опалювальних приміщень
до 500 м2. При цьому необхідно пам’ятати, що пічне
опалення в будинках і приміщеннях з виробництвами, які віднесені до категорій А, Б і В за вибухопожежною та пожежною небезпекою, не допускається.
Забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації систем опалення здійснюється згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки
в Україні».
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Тези
1.

ŋŹũžżūũŶŶƈ ŰũžŷŭƎū ŸŷůŮůŶŷƏ ŪŮŰŸŮųű ŸƎŭ ƀũź ūűŪŷŹż
ųŷŶźŻŹżųſƎŲ ŸŮƀŮŲ

2.

ŘŹŷ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹż ŻŮŸŴŷŶŷźƎƈ ŸŹű ŸŹŷŮųŻżūũŶŶƎ źűźŻŮŵ ŷŸũŴŮŶŶƈ

3.

Ŝ ƈųűž ūűŸũŭųũž ŶŮ ŰũźŻŷźŷūżƇŻƅ ūŷŭƈŶŮ Żũ ŸũŹŷūŮ ŷŸũŴŮŶŶƈ

4.

ŘŹŷ ŷŸũŴŮŶŶƈ ŸŹűŵƎƂŮŶƅ Ű ŴŮŬųŷŰũŲŵűźŻűŵű
Żũ ŬŷŹƇƀűŵű ŹƎŭűŶũŵű

Граничні температури теплоносія при проектуванні
систем опалення з місцевими нагрівальними приладами

При розташуванні нагрівальних приладів на висоті
не більше ніж
1 м від підлоги,
а в окремих
випадках і на
інших висотах

Для виробничих приміщень

Технологічний
процес пов’язаний з виділенням
вибухобезпечного та негорючого
органічного пилу, негорючих газів та пари

Технологічний
процес пов’язаний з виділенням
вибухобезпечного, органічного,
горючого пилу

Граничні
температури теплоносія

Граничні
температури теплоносія

За постійної
температури

За змінної
температури

За постійної
температури

За змінної
температури

Рис. 1

130 °С

150 °С

130 °С

110 °С

У системах повітряного опалення для підігріву повітря можуть використовуватися гаряча вода, пара та газ. Для підігріву повітря в системах
повітряного опалення допускається застосування газу в будинках I і II ступеня вогнестійкості в приміщеннях з виробництвами категорій Г та Д за
умови видалення продуктів горіння безпосередньо до атмосфери (назовні)
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або засобами місцевої чи загальнообмінної вентиляції при роботі систем
з подаванням повітря лише ззовні (без рециркуляції) та забезпечення вимог
щодо чистоти повітря у приміщеннях.
В неопалювальних виробничих будинках та приміщеннях допускається
застосування електричного або газового з пальниками інфрачервоного
випромінювання опалення, що діє періодично.
Якщо в калориферах застосовують електричні спіралі для опалення
приміщень, в яких виділяються пари легкозаймистих або горючих рідин
або горючі гази, то у випадку зупинення вентилятора вибухонебезпечна
суміш дійде по повітроводах до розпечених спіралей калорифера, станеться її займання, при цьому вогонь пошириться до цеху (приміщення).
У приміщеннях, де виділяються пари легкозаймистих або горючих рідин або горючі гази, теплоносій в калорифері має бути з води
або пари, з температурою нижче температури самозаймання парів
або газів.

Пічне опалення
у допоміжних
будинках промислових підприємств застосовувати не дозволяється

Іноді для економії тепла в разі повітряного опалення застосовують
часткову або повну рециркуляцію повітря, при цьому нагріте повітря забирають з того ж приміщення, яке опалюють та, після пропускання через
калорифер, подають знов до приміщення. У цьому випадку повітря, яке
надходить з приміщення та проходить через калорифер, наповнюється
парами легкозаймистих, горючих рідин або газів, концентрація яких може
досягти вибухонебезпечного рівня.
Для допоміжних будинків та приміщень виробничих підприємств
рекомендується водяне опалення з конвекторами та радіаторами,
а також парове низького тиску.
Водяне та парове опалення не застосовується у будинках та приміщеннях, в яких застосовують, зберігають або оброблюють матеріали або речовини, взаємодія яких з водою може призвести до пожежі або вибуху (виробництва, пов’язані з обробкою, застосуванням,
зберіганням натрію, калію, літію, карбіду кальцію тощо).
На трубопроводах теплоносія (гаряча вода, пара, конденсат) в місцях
перетину перекриттів, внутрішніх стін та перегородок варто передбачити
гільзи з негорючих матеріалів, які забезпечують вільне переміщення труб
при зміні температури теплоносія. Краї гільз необхідно розташовувати
на одному рівні з поверхнями стін, перегородок та стель та на 20-30 мм
вище поверхні чистої підлоги приміщень. Між гільзою та трубою слід передбачати кільцевий зазор не менше ніж 15 мм, заповнений негорючим
теплоізоляційним матеріалом.

При прокладанні трубопроводів у приміщеннях, де наявність гарячих трубопроводів
може призвести до займання або вибуху, їх необхідно покривати тепловою ізоляцією.

70

ƸǟǘǚǘǗǊ ǙǚǊǠǯ ǯ ǙǘǐǏǐǗǊ ǋǏǑǙǏǔǊ

I

ȟ 11 (95)

I

ǕǒǛǜǘǙǊǎ 2018

ƹǚǘǜǒǙǘǐǏǐǗǯ ǑǊǟǘǎǒ ǛǒǛǜǏǖ ǘǙǊǕǏǗǗǩ

Сумісне прокладання або перетин трубопроводів, що містять гарячу
воду або пару з трубопроводами, якими транспортують легкозаймисті або
горючі рідини з температурою спалаху до 120 °С, може призвести у випадку розриву трубопроводу з рідиною до її витоку крізь дрібні тріщини,
фланці, швидкого випаровування, загазованості приміщення, утворення
вибухонебезпечної концентрації та за наявності джерела займання — до
пожежі або вибуху. Сумісне прокладання або перетин трубопроводів,
а також трубопроводів з горючими або вибухонебезпечними газами
не дозволяється.
Нагрівальні прилади у сходових клітках не повинні зменшувати нормовану ширину маршів та проміжних майданчиків, а також утворювати місцеві виступи з площини стін на рівні руху людей.
Нагрівальні прилади та повітронагрівачі повинні розміщуватися таким
чином, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду та очищення.
Конструкції кабін для встановлення розширювачів, що розташовані на
горищах, повинні бути виконані з негорючих або важкогорючих матеріалів.
Трубопроводи систем опалення допускається прокладати через протипожежні перепони за умови ретельного та міцного закладення (наглухо)
будівельним розчином місць проходу трубопроводів та вільного теплового подовження трубопроводів по обидва боки стіни.
Не допускається пропускати теплопроводи через повітропроводи, якими транспортуються вибухонебезпечні, легкозаймисті та
такі, що призводять до корозії, гази та пара.

Значну пожежну небезпеку становлять нагрівальні прилади, що розташовуються у складських приміщеннях, а також у місцях наповнення та
зберігання балонів з різними газами (особливо з горючими), ємностей
з легкозаймистими та горючими рідинами, рослинними масПічне опалення є найбільш
лами тощо. Небезпека ця пов’язана з тим, що за впливу випожежонебезпечним
сокої температури на балони (вони можуть бути притулені
до батарей опалення) внаслідок розширення газів тиск може
збільшитися до такого ступеню, що балон вибухне (особливо це стосується балонів з ацетиленом). Вплив високої температури на легкозаймисті та горючі рідини призводить до швидкого їх випаровування та утворення вибухонебезпечної концентрації. Тому в цих місцях нагрівальні
прилади закривають екранами (щитами) з негорючих матеріалів.
Під час розрахунку та вибору конструкцій печей варто приймати
середню температуру поверхні печі в момент максимального нагріву не
вище 90 °С, а температуру зовнішньої вертикальної поверхні тонкостінної
печі (не враховуючи топочних дверцят плити та духової шафи) — 100–110 °С
на площі не більше 15 %, від 111 до 120 °С — на площі не більше 5 % загальної поверхні печі. При цьому поверхні печей, температура яких в окремих місцях сягає понад 90 °С, повинні мати гладку зовнішню поверхню.
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Рис. 2

Температура на зовнішній тепловіддаючій поверхні печей вище ніж
120 °С допускається при застосуванні зовнішнього екрануючого огородження, яке запобігає опікам та дії променевого тепла.
Нетепломісткі печі зазвичай виготовляють зі сталі або чавуну. У них
можна спалювати будь-яке паливо та підтримувати різні температури
у паливнику. Через сильне охолодження стінок та труб температура горіння в такої печі значно нижче, ніж у тепломісткій, де вона сягає від 800
до 1000–1300 °С. Достатньо вказати, що температура газів, що відходять
в нетепломістких печах, досягає 470 °С. Очевидно, за таких температур
можливе займання горючих речовин не лише від безпосереднього контакту нагрітих поверхонь печі з цими речовинами, але й від теплового
випромінювання.

Найімовірніші
причини виникнення пожежі
при пічному
опаленні

Місця контакту нагрітих
поверхонь печі зі спалимими конструкціями та обладнанням приміщень

Проведення газоходів через спалимі
конструкції (перекриття, перегородки,
покриття) без відповідної ізоляції

Неправильне
розташування
елементів печі

Розташування печей
та газоходів у безпосередній близькості до спалимих
конструкцій

Враховуючи пожежну небезпеку нетепломістких печей, встановлювати їх дозволяється лише за умови суворого дотримання заходів пожежної безпеки, які полягають у забезпеченні відповідних відстаней між опалювальними приладами та горючими речовинами, ізоляції
нагрітих поверхонь від спалимих конструкцій, а також у ретельному кріпленні опалювальних приладів.
При встановленні печей на неспалимому перекритті або на підлозі її
необхідно покрити шаром азбесту. Поверх ізоляції прибити металевий
лист. Висота ніжок у металевих печей без футерування має бути не менше
ніж 0,20 м. Нетепломісткі печі необхідно встановлювати таким чином, щоб
між горючими конструкціями стелі та верхньою частиною перекриття печі зберігалась відстань не менше ніж 1,0 м та між важкогорючими конструкціями та верхньою частиною перекриття печі — не менш ніж 0,7 м.
На дерев’яній підлозі перед топковими дверцятами необхідно прибити
металевий лист розміром не менше ніж 0,7 0,5 м, який закриває ділянку
підлоги та плінтус біля стінки печі під топковими дверцятами.
До тепломістких печей належать печі з активним об’ємом 0,2 м3 та більше та зовнішніми стінками товщиною: в місці паливника — не менше ніж
6 см; в інших місцях — не менше ніж 4 см.
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Пожежна небезпека тепломістких печей обумовлена наявністю
нагрітих поверхонь, можливістю проникнення полум’я, іскор і продуктів горіння через топковий отвір та тріщини в печі або в її окремих
елементах назовні. Вплив цих теплових джерел на горючі речовини
та матеріали приміщень, зокрема на горючі конструкції, за певних
умов є причиною пожежі.
Відведення диму з печей варто передбачати до стінової, корінної або
насадної труби. Кожна піч, як правило, повинна мати окремий димохід.
Виключення допускається при відведенні газів від двох розташованих поруч печей з влаштуванням у загальному димоході вертикальної розсічки
на висоту не менше ніж 0,75 м від місця приєднання до димоходу пічних
патрубків.
У місцях, де горючі частини будинків (стіни, перегородки, перекриття
тощо) прилягають до димових каналів від опалювальних печей, необхідно
передбачати розділки. Розділки слід передбачати також в місцях наближення горючих конструкцій до вентиляційних каналів, якщо вони розташовуються поруч з димовими каналами.

Активний об’єм
печі — об’єм
масиву печі, що
нагрівається,
без урахування
порожнин

Не допускається відведення диму з опалювальних установок до
вентиляційних каналів та встановлення вентиляційних решіток на
димових каналах.
Відстань від верхньої площини перекриття тепломісткої печі до горючої
стелі приміщення має бути не менше ніж 35 см та до стелі, захищеної від
загоряння, — 25 см. При цьому товщина верхнього перекриття печі повинна становити не менше трьох рядів цегли. Стеля захищається від загоряння
азбестовим картоном завтовшки 8 см або штукатуркою завтовшки 25 мм.
Між піччю та димовою трубою — з одного боку та горючою стінкою та
перегородкою — з іншого, повинен залишатися повітряний проміжок (відступка) на всю висоту печі або димової труби. Горючі стіни та перегородки у відступках необхідно захищати теплоізоляційними негорючими матеріалами.
Відступки у печей можуть залишатися відкритими або закладатися
з обох сторін цеглею або іншими негорючими матеріалами. Закрита камера, що утворилася, повинна мати знизу та зверху стінок отвори, що
закриваються решітками з площею перетину не менше ніж 150 см2 кожна.
З’єднання з піччю стінок, які закривають камери відступок, не допускається. Підлогу в повітряному проміжку (відступці) необхідно вистилати
цеглею, плитками або іншими негорючими матеріалами на 7 см вище рівня підлоги приміщення.
Повітряні проміжки (відступки) у печей зі стінками від 6 до 10 см та
менше варто залишати відкритими.
Димові канали необхідно влаштовувати головним чином у внутрішніх
цегляних стінах товщиною не менше ніж 38 см. У зовнішніх стінах не рекомендується розміщувати димові канали, оскільки в них може статися охолодження газів та, як наслідок, — погіршення тяги і конденсація
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водяних парів, які містяться в димових газах. Волога може з часом зруйнувати кладку. За необхідності допускається розміщувати димові канали
у зовнішніх стінах за умови утеплення їх із зовнішнього боку.

Рис. 3

Мінімальна ширина
відступки (повітряного
проміжку) від печі з розтопленням тривалістю

> 3 год

d 13 см

< 3 год

26 см

Кожну піч приєднують до окремого димоходу, але допускається приєднання до одного димоходу і двох печей за умови влаштування в димоході спеціальних розсічок заввишки 0,75–1,0 м та товщиною 0,25 м. Димові канали повинні бути вертикальними. В окремих випадках допускається відведення димових каналів з віднесенням в бік на 1 м під кутом не
більше 30° до вертикалі. Переріз їх повинен бути таким же, як у вертикальній частині, стінки відведень повинні бути гладкими, без уступів. Влаштовувати горизонтальні канали не допускається, оскільки в них накопичується сажа та за наявності тріщин вони можуть бути причиною
пожежі. Товщина стінок димових каналів та труб має бути не менше ніж
0,5 цегли. У будь-якій пічній установці димова труба підноситься над дахом
не менше ніж на 50 см.
Вільний простір між трубами та горючими конструкціями необхідно
перекривати негорючими покрівельними матеріалами. Димові труби будинків з горючими покрівлями повинні мати іскроуловлювачі (металеві
сітки) з отворами не більше ніж 5 мм.

Забороняється!
Складати паливо для розтоплення печей безпосередньо перед
топковими отворами печей.
Розпалювати печі гасом, бензином або іншими пожежонебезпечними рідинами; розпалювати вугіллям, коксом або газом печі, не
пристосовані для цієї мети; застосовувати для розпалення печей
дрова, довжина яких перевищує розміри паливника; топити печі
з відчиненими дверцятами.

Шлак та золу необхідно висипати тільки у спеціально відведене місце.
Очищати димоходи та печі від сажі необхідно перед початком та впродовж всього опалювального сезону не рідше одного разу на два місяці.
Справність усіх печей та димоходів варто ретельно перевіряти напередодні опалювального сезону та не менше одного разу посеред сезону.
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ƴǊǕǏǗǎǊǚ ǙǘǎǯǓ — 2018

Другий щорічний форум
агробізнесу
Коли: 28 листопада 2018 року
Де:
«Хілтон Київ», бульв. Тараса Шевченка, 30

Інформація:

У рамках
форуму:
Організатор:
Детальніше:

Щорічний форум агробізнесу протягом 10 років щоосені добре зарекомендував себе як
надважлива дата в українському календарі агробізнесу, маючи таких впливових партнерів,
як Українська аграрна конфедерація, Credit Agricole, Аграрний комітет Ради, IFC, юридична
фірма Evris, ЄБРР, Американсько-українська ділова рада й Українська зернова асоціація.
Ефективний і продуктивний одноденний формат дозволяє охопити широкий спектр тем,
включаючи фінансування та інвестиції, інновації й agtech, нові експортні ринки, корпоративні стратегії агрохолдингів, логістику та інфраструктуру.
• Діалог уряду і промисловості про те, як
зміцнити позиції України як провідного
світового експортера.

• В центрі уваги — інвестиційні та фінансові
інструменти: які інструменти доступні і де
вони найбільш необхідні.

Зареєструйтесь зараз за пільговим тарифом!

Strategy Council

www.strategy-council.com/uk/ +44 20 8979 6978 welcome@strategy-council.com

Семінар-навчання «Застосування
вимог Технічного регламенту рухомого
обладнання, що працює під тиском»
Коли: 29–30 листопада 2018 року
Де:
Київ, вул. Вавілових, 10а

Інформація:

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 затверджено Технічний
регламент рухомого обладнання, що працює під тиском. Цей документ визначає вимоги до
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У якому випадку
подається скарга-звернення
про поновлення прав і захист
законних інтересів?
ƷǊ ǑǊǙǒǜǊǗǗǩ
ǌǯǎǙǘǌǯǎǊǭ

Микола
Федоренко,
ǍǘǕǘǌǗǒǓ ǎǏǚǐǊǌǗǒǓ
ǯǗǛǙǏǔǜǘǚ ƭǘǕǘǌǗǘǍǘ
ǝǙǚǊǌǕǯǗǗǩ ƮǏǚǐǙǚǊǠǯ
ƽǔǚǊǰǗǒ ǌ ƴǒǰǌǛǦǔǯǓ
ǘǋǕǊǛǜǯ

ƸǚǏǛǜ
ƸǚǏǛǜ,
ǖ. ΤǌǊ
ΤǌǊǗǘƾǚǊǗǔǯǌǛǦǔ
ƾǚǊ

ǁǒ ǖǘǐǏ ǞǯǑǒǡǗǊ ǘǛǘǋǊ ǙǘǎǊǜǒ ǛǔǊǚǍǝǑǌǏǚǗǏǗǗǩ Ǚǚǘ ǙǘǚǝǢǏǗǗǩ, ǣǘ ǑǊǌǎǊǕǘ Ǣǔǘǎǒ ǰǰ ǙǚǊǌǊǖ, ǐǒǜǜǨ ǜǊ Ǒǎǘǚǘǌ’Ǩ, ǗǊ ǙǯǎǛǜǊǌǯ ǩǔǘǍǘ ǙǚǘǌǘǎǒǜǦǛǩ
ǙǘǑǊǙǕǊǗǘǌǊ ǙǏǚǏǌǯǚǔǊ ǙǯǎǙǚǒǭǖǛǜǌǊ,
ǝǛǜǊǗǘǌǒ, ǘǚǍǊǗǯǑǊǠǯǰ?

Скарга-звернення з вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю),
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб подається відповідно до ст. 3 Закону
України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР (далі — Закон № 393).
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Відповідно до ст. 6 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р.
№ 877-V (далі — Закон № 877) однією з підстав для здійснення позапланової перевірки є «звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що завдало шкоди її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи
здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави,
з додаванням документів або їх копій, що підтверджують такі порушення
(за наявності)».
Перед початком здійснення позапланового заходу державного
нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані надати керівникові чи уповноваженій особі суб’єкта
господарювання — юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі — підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів,
передбачених Законом № 877, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої
перевірки.
Уповноважений представник суб’єкта господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу
державного нагляду (контролю).

Важливо!
Відповідно до ст. 10 Закону № 393 не допускається розголошення одержаних зі звернень
відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять
державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, коли це
порушує права і законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення.

На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене
в тексті звернення, не підлягають розголошенню його прізвище, місце
проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають стосунок
до вирішення справи.
Таким чином, відповідно до Закону № 393 суб’єкт господарювання може ознайомлюватися з підставою проведення позапланового заходу,
у тому числі зі скаргою громадянина, на підставі якої було прийнято рішення про проведення позапланової перевірки (окрім інформації, що обмежує
права і законні інтереси заявника).
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Наприклад, «органи у справах захисту прав споживачів не
мають права розголошувати зазначені відомості про споживача, який подав скаргу» (п. 10 Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від
23 липня 1998 р. № 817/98).

Деякі нормативні документи можуть містити вимоги,
що забороняють надавати інформацію про те, що перевірка проводиться у зв’язку з надходженням скарги.

Відповідно до підп. 6 п. 13 Порядку здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295, інспекторам праці забороняється «розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на
недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування
або його представникові про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги».

Чи є доцільність створення
ПТК на підприємстві?
ƻǏǚǍǯǓ
ƻǏǚǍǯǓ,
ǖ. ƺǘ
ƺǘǖǗǒ

ƼǒǙǘǌǏ ǙǘǕǘǐǏǗǗǩ Ǚǚǘ ǙǘǐǏǐǗǘǜǏǟǗǯǡǗǝ ǔǘǖǯǛǯǨ (ƹƼƴ) ǌǜǚǊǜǒǕǘ
ǡǒǗǗǯǛǜǦ, ǡǒ ǭ ǯǗǢǊ ǙǯǎǛǜǊǌǊ ǎǕǩ
ǛǜǌǘǚǏǗǗǩ ƹƼƴ ǗǊ ǙǯǎǙǚǒǭǖǛǜǌǯ?

ƷǊ ǑǊǙǒǜǊǗǗǩ
ǌǯǎǙǘǌǯǎǊǭ

Анатолій Рожков,
ǏǔǛǙǏǚǜ ǯǑ ǙǒǜǊǗǦ
ǙǘǐǏǐǗǘǰ ǜǊ ǜǏǟǗǘǍǏǗǗǘǰ
ǋǏǑǙǏǔǒ

78

На сьогодні створювати пожежно-технічну комісію необов’язково, але це й не заборонено. Згідно зі ст. 55 Кодексу
цивільного захисту України забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання. Отже,
доцільність або недоцільність створення ПТК визначається лише власником (керівником) суб’єкта господарювання.
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ƿǑǞǚǛǒǚǕǗ
ǎǊƾ «ǈǁǀƲƼ-ǋǌǊ»
ǕǪǨȂǭǻǳǩǤǥ
ǭǫǡǲȂǜǧȂǣǪǞǜǩǤǥ ǢǯǬǩǜǧ
ƾǤǠǜȀǮǸǭǻ ǣ ǢǪǞǮǩǻ 2010
̔ 11 (95) ǘǕǞǟǛǜǑϛ 2018

ƾǤǬǪǝǩǤǳǪ-ǫǬǜǦǮǤǳǩǤǥ, ǠǪǞȂǠǦǪǞǤǥ ǢǯǬǩǜǧ

Охорона працi
i пожежна безпека

ǍǞȂǠǪǲǮǞǪ ǫǬǪ ǠǡǬǢǜǞǩǯ ǬǡȀǭǮǬǜǲȂǺ ǠǬǯǦǪǞǜǩǪǟǪ ǣǜǭǪǝǯ ǨǜǭǪǞǪȃ
ȂǩǰǪǬǨǜǲȂȃ ǆƾ ͐ 16823-5495 ǌ ǞȂǠ 12.07.2010

ƼǕǗǛǚǑǒǣǕǖ ϛǕǝǔǗǟǛǝ
ƾȂǦǮǪǬȂǻ ǃǜȀǲǸ
viktoria@mediapro.com.ua
ƿǑǞǟǠǜǚǕǗ ϛǕǝǔǗǟǛǝǑ
ϝ ǛǞǚǛǒǚǛǲ ϛǱǪǘǧǚǛǞǟǱ
Ǌǧǡǭǻ ƾǠǪǞǡǩǦǪ
vdovenko@mediapro.com.ua
ƿǑǞǟǠǜǚǕǗ ϛǕǝǔǗǟǛǝǑ
ϝ ǝǛϝǒǕǟǗǠ ǟǑ PR
ǇǺǠǨǤǧǜ ǒǤǟǜǩǪǦ
Ǯǡǧ./ǰǜǦǭ: (044) 568-5138
pr@mediapro.com.ua
Ǯǡǧ./ǰǜǦǭ: (044) 507-2228
ϕǔϞ-ǝǔϛǑǗǟǛǝ
ƾȂǦǮǪǬȂǻ ǇȂǫǳǜǩǭǸǦǜ
kadr_praktyka@mediapro.com.ua
ƽǛǘǛǒǚǕǖ ǝǔϛǑǗǟǛǝ
ǍǡǬǟȂǥ ǐǤǧǡǩǦǪ
fylenko@mediapro.com.ua
ƿǑǞǟǠǜǚǕǗ ǓǛǘǛǒǚǛǓǛ ǝǔϛǑǗǟǛǝǑ
ǍǞȂǮǧǜǩǜ ƿǬǤǲǡǩǦǪ
v.svitlana@mediapro.com.ua
ƿǑǞǟǠǜǚǕǗ ϛǕǝǔǗǟǛǝǑ ϝ ϞǱǚǑǚǞǱǒ
Ǌǧǡǭǻ ǛǬǡǨǡǩǦǪ
olesya@mediapro.com.ua
ǂǔǝǱǒǚǕǗ ǒǕǝǛϚǚǕǣǛǓǛ
ǒǱϛϛǱǘǠ ǒǕϛǑǒǚǕǢǟǒǑ
ƾǜǧǡǩǮǤǩǜ ǈǜǬǮǤǩǡǩǦǪ
valentina@mediapro.com.ua
ǂǔǝǱǒǚǕǗ ǒǱϛϛǱǘǠ ϛǕϝǑǖǚǠ
ǀǨǤǮǬǪ ƽǡǣǦǬǪǞǩǤǥ
ƼǔǝǞǟǗǑ
ưǧǤǣǜǞǡǮǤ ƾȂǮǬǜǩǺǦ

ƾǤǠǜȀǮǸǭǻ ǣǜ ȂǩǰǪǬǨǜǲȂǥǩǪȃ ǫȂǠǮǬǤǨǦǤ
ϑǔǝϜǑǒǚǛǲ ǞǘǠϜϚǕ ϓǗǝǑǲǚǕ ϝ ǚǑϛϝǒǕǣǑǖǚǕǡ ǞǕǟǠǑǢǱǖ

ϑǝǠǗ: ǎǊƾ «ƾǄǀƼƾǉǄǓǄǅ ƽǏǀǄǉǊǆ «ƼƾƼǉǋǊǍǎ-ǋǌǄǈ»,
Ǟǯǧ. ǍǯǬǤǦǪǞǜ, 3, ǦǪǬǫǯǭ 3, Ǩ. ǆǤȃǞ, 03035, ǏǦǬǜȃǩǜ. ǍǞȂǠǪǲǮǞǪ ǫǬǪ Ǟǩǡǭǡǩǩǻ
ǭǯǝ’ȀǦǮǜ ǞǤǠǜǞǩǤǳǪȃ ǭǫǬǜǞǤ ǠǪ ǠǡǬǢǜǞǩǪǟǪ ǬǡȀǭǮǬǯ ǞǤǠǜǞǲȂǞ, ǞǤǟǪǮǪǞǧǺǞǜǳȂǞ
Ȃ ǬǪǣǫǪǞǭǺǠǢǯǞǜǳȂǞ ǞǤǠǜǞǩǤǳǪȃ ǫǬǪǠǯǦǲȂȃ, ǭǡǬȂǻ ǀǆ, ͐ 5152 ǞȂǠ 19.07.2016
ǅǑǗǘǑϛ 9970 ǡǦǣ. ƿǑǙǛǒǘǔǚǚǪ ͐ 4867 ǞȂǠ 18.10.2018
ǌǡǠǜǦǲȂǻ ǩǡ ǩǡǭǡ ǞȂǠǫǪǞȂǠǜǧǸǩǪǭǮȂ ǣǜ ǴǦǪǠǯ, ǣǜǫǪǠȂǻǩǯ Ǟ ǬǡǣǯǧǸǮǜǮȂ
ǞǤǦǪǬǤǭǮǜǩǩǻ, ǩǡǞǤǦǪǬǤǭǮǜǩǩǻ ǜǝǪ ǩǡǩǜǧǡǢǩǪǟǪ ǞǤǦǪǬǤǭǮǜǩǩǻ ȂǩǰǪǬǨǜǲȂȃ,
ǵǪ ǨȂǭǮǤǮǸǭǻ Ǟ ǲǸǪǨǯ ǞǤǠǜǩǩȂ. ǌǡǠǜǦǲȂǻ ǩǡ ǣǜǞǢǠǤ ǫǪǠȂǧǻȀ ǫǪǣǤǲȂǺ ǜǞǮǪǬǜ.
ǌǯǦǪǫǤǭǤ ǩǡ ǬǡǲǡǩǣǯǺǮǸǭǻ Ȃ ǩǡ ǫǪǞǡǬǮǜǺǮǸǭǻ. ǌǡǠǜǦǲȂǻ ǞǡǠǡ ǧǤǭǮǯǞǜǩǩǻ
ǣ ǳǤǮǜǳǜǨǤ ǧǤǴǡ ǩǜ ǭǮǪǬȂǩǦǜǱ ǢǯǬǩǜǧǯ. ǈǜǮǡǬȂǜǧǤ ǫǯǝǧȂǦǯǺǮǸǭǻ ǯǦǬǜȃǩǭǸǦǪǺ
Ȃ ǬǪǭȂǥǭǸǦǪǺ ǨǪǞǜǨǤ. ƾȂǠǮǞǪǬǡǩǩǻ ǨǜǮǡǬȂǜǧȂǞ ǞǤǠǜǩǩǻ ǨǪǢǧǤǞǡ ǧǤǴǡ
ǣǜ ǩǜǻǞǩǪǭǮȂ ǫǤǭǸǨǪǞǪǟǪ ǠǪǣǞǪǧǯ ǬǡǠǜǦǲȂȃ.
ǋǬǤ ǫȂǠǟǪǮǪǞǲȂ ǩǪǨǡǬǜ ǞǤǦǪǬǤǭǮǜǩȂ ǨǜǮǡǬȂǜǧǤ ƾǭǡǯǦǬǜȃǩǭǸǦǪȃ
ǨǡǬǡǢȂ ǇƲƿƼ-ǃƼǆǊǉ (www.ligazakon.ua) Ǯǜ ǫǪǬǮǜǧǯ www.zakon.rada.gov.ua
ǇǛǞǕǘǑǚǚǪ ǚǑ ǚǛǝǙǑǟǕǒǚǱ ϛǛǗǠǙǔǚǟǕ, ǣǕǚǚǱ ǞǟǑǚǛǙ ǚǑ 19.10.2018.
ƾȂǠǫǪǞȂǠǜǧǸǩȂǭǮǸ ǣǜ ǣǨȂǭǮ ǬǡǦǧǜǨǤ ǩǡǭǡ ǬǡǦǧǜǨǪǠǜǞǡǲǸ.

ƺϛǝǔǞǑ ǝǔϛǑǗǢǱǲ ǟǑ ǒǕϛǑǒǢǪ:
Ǟǯǧ. ư. ǍǞǡǬǭǮǺǦǜ, 11, ǦǪǬǫǯǭ Ƽ, ǜ/ǭ 185, Ǩ. ǆǤȃǞ, 02002, ǏǦǬǜȃǩǜ
Ǯǡǧ./ǰǜǦǭ: (044) 507-2226

ƼǱϛϛǱǘ ǝǔǗǘǑǙǕ
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ǜǛ ǝǛϚǛǟǱ ϝ ǗǘǱǯǚǟǑǙǕ
Ʋǩǩǜ ǃǜǬȀǳǩȀǞǜ
Ǯǡǧ./ǰǜǦǭ: (044) 507-2227
podpiska@mediapro.com.ua
ƼǕϛǑǒǔǢǧ
ǎǊƾ «ǈǁǀƲƼ-ǋǌǊ»
ǍǞȂǠǪǲǮǞǪ ǭǯǝ’ȀǦǮǜ ǞǤǠǜǞǩǤǳǪȃ
ǭǫǬǜǞǤ ǀǆ ͐ 3920 ǞȂǠ 11.11.2010
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ǂǊǗǘǌǗǯ ǡǒǜǊǡǯ!
ƺǏǎǊǔǠǯǩ ǑǊǙǚǘǢǝǭ ǎǘ ǎǯǊǕǘǍǝ ǗǊ ǛǜǘǚǯǗǔǊǟ ǐǝǚǗǊǕǝ.
ƽǛǯ ǑǊǙǒǜǊǗǗǩ ǯ ǙǚǘǙǘǑǒǠǯǰ ǗǊǎǛǒǕǊǓǜǏ ǗǊ e-mail:

oppb@mediapro.com.ua

ƱǌǏǚǜǊǭǖǘ ǌǊǢǝ ǝǌǊǍǝ, ǣǘ ǔǘǗǜǊǔǜǗǯ ǎǊǗǯ Ǌǌǜǘǚǯǌ
ǜǊ ǏǔǛǙǏǚǜǯǌ ǚǏǎǊǔǠǯǩ ǗǏ ǗǊǎǊǭ.
Ʈǩǔǝǭǖǘ, ǣǘ ǡǒǜǊǭǜǏ ǗǊǢǏ ǌǒǎǊǗǗǩ.

Ʊ ǙǘǌǊǍǘǨ,
ǚǏǎǊǔǠǯǩ ǐǝǚǗǊǕǝ «ƸǟǘǚǘǗǊ ǙǚǊǠǯ ǯ ǙǘǐǏǐǗǊ ǋǏǑǙǏǔǊ»
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